
ÎN CINSTEA CELEI 
DE A 45-A ANIVERSĂRI 

A CREĂRII PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN

SEMNĂTURI Dl ONOARE

HĂRNICIA POARTĂ
NUMELE OAMENILOR

Cei 14 000 de lucrători 
ai Fabricii de confecții 
și tricotaje București 
pregătesc și vor lansa în 
curînd pe piață, mode
lele ținutei noastre ves
timentare pentru lunile 
verii.

Firește, printre cele 
110 000 de produse care 
ies zilnic pe poarta fa
bricii, îndreptîndu-se 
spre depozite și magazi
nele de desfacere, se gă
sesc diverse confecții și 
pentru celelalte ano
timpuri. Dar, indiferent 
la ce produs se lucrea
ză, pentru ce sezon, 
pentru piața internă sau 
numeroase alte țări 
care au solicitat confec
ții realizate aici, colecti
vul fabricii păstrează la 
aceeași intensitate rit-

mul întrecerii socialiste. 
„Fabrica noastră s-a 
născut pentru a fi frun
tașă“ — spunea tînăra 
inginer chimistă Maria 
Bălașa — membră în 
comitetul U.T.C. pe în
treprindere. într-ade- 
văr în cei 18 ani de acti
vitate, întreprinderea a 
primit tot de atîtea ori 
distincția de fruntașă pe 
ramură, distincție pe 
care o deține și în pre
zent pentru succesele 
obținute în 1965.

La comitetul sindica
tului pe fabrică se afir
mă cu argumente certe, 
că nici în continuare co
lectivul muncitorilor, 
tehnicienilor și ingineri
lor nu-și dezminte bu
nul renume cîștigat. 
„Angajamentele luate

în întrecerea socialistă 
pentru etapa pînă la 8 
Mai. ziua glorioasei ani
versări a partidului, au 
fost îndeplinite și, în 
mare măsură, depășite, 
spune tovarășa Maria 
Șoimescu — responsabi
lă cu întrecerea socia
listă. Dar să exemplifi
căm :

La producția globală 
s-a realizat o depășire 
de 6 584 000 lei și s-au 
produs în afara planu
lui 4 500 costume băr
bătești, 26.000 cămăși 
bărbătești, 1 000 paltoa
ne și pardesie pentru 
femei. Productivitatea 
muncii a sporit cu 1,70%
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Vizita președintelui
X

losip Broz Tito
Continuarea

convorbirilor

oficiale

In fotografii, de 
sus In jos :

Ana Bogdan — 
receptioneră , 
Marin Telegaru— 
croitor ; Ing. 

Maria Bălașa — 
chimistă, trei din- 

evidential!! 
fabricii Festivalul studențesc de artă al Centrului

universitar București — ediția 1966

Cu angajamentul
Aseară, în sala Teatrului de Operă și Balet al Republicii 

Socialiste România, formațiile artistice premiate în cadrul 
Festivalului de artă al Centrului universitar București — 
ediția 1966, au prezentat un spectacol festiv.

CITIȚI reportajul nostru de 
la această manifestare studen
țească în pagina a Il-a.

Marți dimineața, la Palatul Repu
blicii Socialiste România, au conti
nuat convorbirile oficiale între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul losip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, secretar ge
neral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Au participat persoane oficiale 
din partea română și iugoslavă.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Președintele Tito semnlnd în cartea de onoare a fabricii

ÎNDEPLINIT
GALAȚI (de la 

corespondentul nos
tru). — Expediind 
Hunedoarei cantita
tea de 14 200 tone 
minereu fier, colec
tivul de muncă al 
Stației de sortare a 
minereurilor din 
Galați, a raportat că 
și-a depășit anga
jamentele în între
cerea socialistă or
ganizată în cinstea 
aniversării a 45 de 
ani de Ia crearea 
Partidului Comu
nist Român.

Succesul înregis
trat aici este dova
da muncii entuzias
te și are la bază nu
meroase măsuri 
tehnico-organizato- 

rice aplicate în di
recția valorificării 
rezervelor de creș
tere a productivi
tății muncii.

Ca urmare, indi-

cele productivității 
muncii este cu 10 
la sută mai mare 
față de cel planifi
cat determinînd 
astfel creșterea va
lorii producției glo
bale și marfă peste 
plan cu 3 120 000 lei.

Una dintre cele 
mai importante ra
muri ale economiei 
maramureșene — 
industria minieră — 
a îndeplinit înainte 
de termen angaja
mentul privind îm
bunătățirea calită
ții produselor în 
cinstea celei de-a 
45-a aniversări a 
partidului. Minere
ul extras are un in
dice calitativ supe
rior cu 4,1 puncte 
celui prevăzut pen
tru sfîrșitul ulti
mului trimestru al 
anului, evitîndu-se

Realizînd în aba
taje cel mai ridicat 
randament, minerii 
din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului 
au extras de la în
ceputul anului în 
medie zilnic pe fie
care post cu peste 
20 kg cărbune mai 
mult decît prevedea 
angajamentul luat 
în cinstea aniversă
rii a 45 de ani de la 
crearea partidului. 
Ei au livrat astfel, 
peste prevederile de 
plan, mai mult de 
1100 vagoane de 
cărbune cocsificabil 
și energetic.

astfel cheltuieli 
gale cu prețul de 
prelucrare a aproa
pe 20 000 tone mi
nereu.

(Agerpres)

MII
FAȚETE

Șantierul naval Galați. Se fac ultimele finisări unui nou cargou care va fi lansat la apă. 
Foto: N. STELORIAN

DIAMANTUL CU
DE

(Agerpres)

La Fabrica de mașini - unelte

și agregate—București
Tovarășul losip Broz Tito 

și soția, împreună cu' tovară
șul Chivu Stoica, însoțiți de 
persoane oficiale iugoslave 
și române, au vizitat marți 
după-amiază Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate-Bucu- 
rești.

în drum spre această mare 
unitate industrială bucureș- 
teană, solii poporului frate 
iugoslav au fost salutați cu 
multă prietenie de cetățeni ai 
Capitalei, aflați de-a lungul 
largilor bulevarde străbătute 
de cortegiul mașinilor oficia
le, și de locuitorii uneia din 
puternicele citadele muncito
rești ale Capitalei — cartierul 
din preajma Uzinelor „23 Au
gust“.

întreg acest ansamblu ur
banistic modern, degajă o pu
ternică impresie de vioiciune 
și optimism. în numai cîțiva 
ani aici s-au construit circa 
20 000 de apartamente, cît un 
oraș de mărime medie.

La intrarea în Fabrica 
mașini-unelte și agregate, 
peții au fost întîmpinați
tovarășul Mihai Marinescu, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de directorul 
general al uzinei, Aurel Boz
gan, și de ceilalți membri ai 
colectivului de conducere al 
fabricii, ai organizației de 
partid, de numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni. Ti-

neri și tinere oferă oaspeților 
buchete de flori.

în cabinetul direcției, Aurel 
Bozgan a prezentat un scurt 
istoric al tinerei întreprinderi. 
Din toamna lui 1961. cînd s-au 
împlîntat primii stîlpi de be
ton ai fundațiilor, și pînă 
astăzi, această întreprindere 
de mare însemnătate pentru 
înzestrarea 
structoare 
parcurs un

industriei con- 
de mașini a 
drum bogat în

realizări. Procesul de utilare a 
fabricii este în plină desfășu
rare. Numai într-un singur 
trimestru al anului 1966 colec
tivul de aici produce tot atîtea 
mașini și agregate cîte a rea
lizat în întreg anul 1963, pri
mul an de activitate.

Bilanțul înfățișează rodul
VICTOR BÎRLĂDEANU

GHEORGHE IEVA
(Continuare în pag. a IlI-a)

Recepția oferită
de C. C. al P. C. R. 
și Consiliul de Stat

de 
oas- 

de

Vizita

tovarășei

Io vanba Broz

c înd intra în cla
să profesorul nos
tru de științe na
turale, parcă ră
sărea soarele. Era 
înalt, cu păr sur, 
cu ochi albaștri, 
blînzi și cu chip 
sever, ușor alun

git de un barbișon totdeauna 
bine îngrijit. Vorbea încet, dar 
nespus de nuanțat, de cald, 
de apropiat. Nu ridica tonul, 
nici cind ne dojenea. Suferea 
cumplit ori de cîte ori îl deza
măgeam cu cîte o poznă ori 
mai ales cu cîte o lecție neîn
vățată. Și ne preda lecțiile cu 
o claritate, cu o putere de 
convingere, cu o artă așa de

firească, încît adesea aveam 
impresia, aproape fizică, a im
primării în minte și în con
știință a noțiunilor de botani
că, zoologie ori anatomie. Tot 
ce ne spunea era interesant, 
captivant. Tot ce afirma era 
drept, logic, demn de știut. Tot 
ce făcea da impresia perfec
țiunii. Sau măcar a tendinței 
spre perfecțiune. Nota avea 
severitatea dramului în ba
lanța de precizie. De aceea, 
cînd ne spunea profesorul 
nostru de științe naturale 
„bine“ aveam impresia că ne 
proiectează în al noulea cer. 
Și nu pentru că ar fi fost zgîr- 
cit în aprecieri laudative cînd 
le meritam. Ci fiindcă le a-

Dumitru Alma;

corda cu grijă, corect, din 
toată inima. Nimic neglijent 
în comportarea lui. Nimic fals. 
Nimic străin de sufletul nos
tru, al ucenicilor lui. Ne res
pecta și-l respectam. Ne iu
bea și-l iubeam. Și mulți din
tre noi, foștii lui elevi, cind 
trecem prin orașul adoles
cenței îi cercetăm și azi mor- 
mîntul. Deși au trecut, de-a- 
tunci vreo patru decenii.

De ce nu-l uităm ?
Pentru că a fost un părinte 

stimat, un om de știință emi
nent, un profesor iubit și. cu 
prestigiu.

in cariera dăscălească, pres
tigiul este o zestre scumpă a- 
dunată cu trudă. Cu multă 
trudă. Prestigiul e necesar ori
cărui ins social. Oricărui om 
care exercită o meserie. Cu 
atît mai mult unui educator. 
Lui îi este absolut necesar. 
Prestigiu înseamnă bună pre
gătire profesională. Înseamnă 
talent și muncă. Înseamnă 
capacitate de a iubi copiii, a- 
dolescenții și adulții cu care 
lucrezi. înseamnă corectitu
dine și cinste. Înseamnă 
siune pentru profesie.

Dobîndirea prestigiului 
o problemă a individului 
profesiei. O problemă a

pa-

este 
și a 
co-

lectivității. Un dat al încre
derii în om și un mijloc de a 
îndeplini misiuni asumate. 
Unul dintre foștii studenți îmi 
povestea, într-o zi că, atunci 
cînd se întîlnește pe ulița sa
tului cu președintele sfatului, 
un țăran trecut de cincizeci de 
ani, îi dă el bună ziua întîi.

L-am întrebat: „De ce faci 
asta, tovarășe președinte ? Ai 
vîrsta tatei și-ți sînt dator cu 
un respect ce ține de vîrstă“. 
Mi-a explicat: „Știi, vreau să 
te-ajut să-ți sporești vaza, sti
ma în fața copiilor, în fața sa
tului". Fostul meu student, a- 
cum tînăr profesor în raionul

la Muzeul de Artă

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășa Iovanka Broz, îm
preună cu tovarășa Mia Gro- 
za, au făcut marți dimineața 
o vizită la Muzeul de Artă al 
Republicii Socialiste România. 
La sosire au fost întîmpinate 
de tovarășii Virgil Florea, vi
cepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Ar
tă, și de pictorul M. H. Maxy, 
directorul Muzeului.

Au fost vizitate Galeria Na
țională și Galeria de artă uni
versală, precum și Expoziția 
de tapiserii flamande, al că
rei vernisaj va avea loc zilele 
acestea.

La plecare, tovarășa Iovan
ka Broz a semnat în cartea 
de onoare.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste România au ofe
rit, marți seara, o recepție în 
saloanele Palatului Consiliu
lui de Miniștri în onoarea 
președintelui Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
secretar general 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
losip Broz Tito, și a tovarășei 
Iovanka Broz.

La recepție au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Petre Borilă, Con
stantin Drăgan, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mi- 
zil, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Maxim Berghianu, Pe
tre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupu, Ilie Ver- 
deț, Vasile Vîlcu, Mihai Da- 
lea, Manea Mănescu, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Con
stanța Crăciun, Ilie Murgu-

al Uniunii

lescu, Gheorghe Gaston Marin 
și Roman Moldovan.

Au luat parte persoanele 
oficiale iugoslave; Țvietin 
Miatovici, Marko Nikezici, 
Aleksandar Grlicikov, Giurița 
Ioikici, 
Iakșa 
șici.

Erau 
C.C. al 
de Stat 
ducători de instituții centrale 
și organizații obștești, gene
rali, oameni de știință, cultu
ră și artă, ziariști români și 
iugoslavi, corespondenți ai 
unor agenții de presă și ziare 
de peste hotare.

Au fost, de asemenea, de 
față șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Republi
ca Socialistă România.

Au fost 
rile de stat 
țări.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

Bogdan 
Petrici și

prezenți
P.C.R.,

Țrnobrnia, 
Milorad Pe-

membri ai 
ai Consiliului 

și ai guvernului, con-

intonate imnu- 
ale celor două

(Agerpres)

Plecarea 
într-o vizită

Marți seara, tovarășul losip 
Broz Tito, împreună cu soția 
și persoanele oficiale iugosla
ve au plecat cu un tren spe
cial spre orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, într-o vizită 
prin țară.

împreună cu oaspeții au 
plecat tovarășii Chivu Stoica, 
Emil Bodnaraș, Mia Groza,

oaspeților 
i prin
vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Bel
grad, și alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)



In toate regiunile patriei, numeroși tineri participă 
cu însuflețire la lilcrăîile de'muncă patriotică ini
țiate de organizațiile U.T.C. pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor, refacerea patrimoniului forestier, 
redarea de noi terenuri agriculturii, întreținerea pă
șunilor și islazurilor etc. Reporterii și 
ziarului nostru, prezențila 
transmis :

unele din
corespondenții 
acțiuni, ne-au

• TG. MUREȘ, orele 7 di
mineața. Micul tren forestier 
și-a început urcușul spre 
Munții Gurghiului avînd „la 
bord“ peste 500 de „călători“ 
— tineri muncitori, intelec
tuali și funcționari din Orașul 
Reghin

La Prislop, lîngă pîrîul cu 
același nume, tinerii veniți la 
muncă patriotică au fost în- 
tîmpinați de ingineri și tehni
cieni de la întreprinderea fo
restieră Reghin, de un mare 
•număr de brigadieri silvici și 
pădurari. S-au fixat pe loc 
traseele, punctele de lucru și 
tinerii s-au organizat în bri
găzi. Apoi, s-ău împărțit unel
tele și puieții de brad care ur
mau să fie plantați. Sfidînd 
norii încărcați cu ploaie, sute 
și sute de tineri au pornit spre 
coastele golașe care trebuiau 
împădurite. Primii s-au apu
cat cei 50 de tineri de la
I. R.U.M. Reghin care, alături 
de cei 25 de uteciști de la în
treprinderea „Republica“ au 
fost repartizați la parcela 
UA 1. Aici, printre tinerii de 
la I.R.U.M., am asistat la o a- 
devărată întrecere plină , de 
patosul tinereții.

Pe o altă coastă, la parcela
II, au lucrat aproape 200 de 
tineri de la Combinatul de in
dustrializarea lemnului, din 
Reghin împreună cu cei de la 
cooperativa meșteșugărească

de la Intreprin-„Progresul“,
derea forestieră și din alte în
treprinderi și instituții.

Spre ora prînzului, cînd a 
început ploaia,, munca era pe 
sfîrșite.

de distilare ei aștern covoare 
de iarbă și flori ; pe marginea 
șoselelor și străzilor — peluze 
de arbuști ornamentali.

Unul din locurile 
se îndreaptă mulți 
să-și petreacă orele de odihnă 
este parcul de la Bucov. La 
sfîrșitul săptămînii trecute 100 
de tineri au lucrat 
locarea unui mal 
prin care se face unirea celor 
două lacuri din parc. Alte 
grupuri de tineri curățau a- 
leile și săpau gropi pentru

spre care 
ploieșteni

aici la diz- 
de pămînt

lor de muncă patriotică este 
Dealul Muceșului și intrarea 
în oraș. ■

La Sinaia se nasc două 
scuaruri; la Moreni se contu
rează un parc.

Tinerii cooperatori din co
munele Chiojdeanca și Cernă- 
tescu au lucrat la curățirea is
lazurilor. Cei din 
împrăștiat peste 
cubi de piatră pe 
gimea șoselei care 
sat.
trei

Răsplata celor 
ore de muncă

Bertea au 
300 metri 
toată lun- 
trece prin 
două sau 

i patriotică

tal amenajarea peluzelor pen
tru flori. în același timp, ală
turi de elevii școlilor nr. 24 și 
26 tinerii de la Șantierul Na
val Galați, întreprinderea de 
transport orășenesc și din șco
lile profesionale, au ajutat la 
lucrările de extindere a pla
jei și la amenajarea falezei.

Preocuparea Comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Galați,; a co
mitetelor raionale și orășe
nești în această direcție, este 
concretizată. în șirul acțiuni
lor de muncă patriotică, orga-

.1

PE ȘANTIERELE PRIMĂVERII!

— Sînt recunoscător tineri
lor de la Reghin — ne-a spus 
la sfîrșitul acțiunii tov. Argint 
Iacob Dumitru, inginer șef al 
întreprinderii forestiere — 
pentru modul exemplar cum 
au lucrat astăzi. Ei au contri
buit prin munca lor la plan
tarea a 12 500 de puieți de 
brad, pe o suprafață de a- 
proape 5 hectare.

• Și în orașul și regiunea 
PLOIEȘTI se organizează în 
aceste zile numeroase acțiuni 
de muncă patriotică, pentru 
înfrumusețarea orașelor și sa
telor. în preajma coloanelor

plantarea de arbuști orna
mentali. La punctul zoologic 
elevii școlii profesionale de 
construcții vopseau grilajele 
și grajdurile.

Pe întregul cuprins al regiu
nii — la orașe și la sate — ti
nerii au fost prezenți la lu
crările de înfrumusețare a 
locurilor de odihnă și plimba
re, a curților întreprinderilor, 
a drumurilor. La Cîmpina se 
amenajează drumul de la gara 
orașului pînă la Doftana, se 
creează noi spații verzi pe 
locurile virane din oraș. Acum 
obiectivul principal al acțiuni-

pe care le-a făcut fiecare tî- 
năr se măsoară în plusul de 
verdeață și frumusețe pe care 
îl adaugă acestor locuri.

• Duminică la GALAȚI, 
transmite corespondentul nos
tru, 30 000 de studenți și elevi 
ai liceelor și școlilor profesio
nale și numeroși alți tineri din 
întreprinderile și instituțiile 
din localitate au-lucrat la în
frumusețarea cartierelor Ma- 
zepa, Țiglina 1 și Țiglina 2. 
în străzile Leului și Sindica
telor, elevii Liceului nr. 1 și ai 
Școlii generale nr. 4 au execu-

nizate pînă acum. De pildă ti
nerii din orașul Brăila, au 
efectuat pînă duminică 286 000 
ore de muncă patriotică, eco- 
nomisindu-se pe această cale 
peste 1 milion “ ‘ "
spre oțelăriile 
expediate, din 
lăți, 2 200 tone
La sate au fost curățate de 
boscheți, mărăcinișuri, cioate 
și piatră peste 30 000 de hec
tare de finețe naturale și pă
șune. S-au reparat drumurile 
comunale și raionale pe o dis
tanță de 140 km.

lei. Pînă acum 
patriei au fost 

regiunea Ga- 
metale vechi.

• Cel mal important obiec
tiv al muncii patriotice a ti
nerilor din raionul MOINEȘTI 
îl constituie acțiunea de îm
pădurire. Organizațiile U.T.C. 
de la întreprinderea mineră 
Comănești, Combinatul de In
dustrializarea lemnului Comă
nești, Rafinăria și întreprin
derea forestieră din Dărmă- 
nești, au discutat încă din a- 
dunările generale despre con
tribuția pe care o pot aduce 
tinerii la extinderea zonelor 
împădurite în raionul lor. Cu 
acest prilej s-au făcut acțiuni 
locale de plantare. Prima ac
țiune a avut loc în cursul săp
tămînii trecute la Dărmănești 
unde peste 100 de tineri rafi
nori și muncitori de la între
prinderea forestieră au plan
tat o suprafață de 2 hectare 
Duminică participarea a fost 
mult mai mare. încă din zorii 
zilei, peste 400 de tineri mi
neri, de la Combinatul de in
dustrializarea lemnului, ca și 
din întreprinderile locale din 
orașul Comănești s-au îndrep
tat spre Valea Ciobănuș. Ce
rul era înnorat, ploaia stătea 
să cadă dar tinerii nu au re
nunțat la hotărîrea lor. Ajun- 
gînd la locul de plantare, pe 
Valea Ciobănaș, ei au pregătit 
terenul și au reușit să plan
teze pînă la căderea primelor 
picături de ploaie o suprafață 
de peste 3 hectare. în același 
timp, alte colective de tineri 
din Moinești au plantat aproa
pe 2 hectare pe dealul Bo- 
rătău de lîngă Moinești. Tine
rii din Dărmănești nu au stat 
nici ei acasă, extinzînd în a- 
ceeași zi suprafața plantată la 
aproape 4 hectare.

1
I 
I
I
I
I

Rezultate bune

pentru viitor

După finalele campionatului 
republican de juniori la box

INTIRZIERl
NEMOTIVATE

După trei zile de Întreceri, ex
trem de dlrze și spectaculoase, ia 
sfîrșitul săptămînii trecute, pe rin
gul din sala Floreasca au fost de
semnați noii campioni de juniori la 
box ai tării. Cei 24 de campioni — 
tineri reprezentînd aproape toate 
regiunile țării — au obținut primul 
succes de prestigiu. Spectatorii au 
părăsit și ei sala mu/fUmi/i de ca
litatea partidelor la care asistaseră. 
Intr-adevăr, se poate aprecia că in 
ringul de la Floreasca a evoluat... 
viitorul boxului românesc.

Încă de la primele întllniri s-a 
văzut că efortul antrenorilor pentru 
Îmbunătățirea cunoștințelor tehnl- 
co-tactice ale tinerilor noștri boxeri 
dă rezultate dintre cele mai fru
moase. De-a lungul celor trei reu
niuni, și în special In finală, s-a 
văzut că majoritatea boxerilor ju
niori au Înțeles In mod just esența 
boxului. Ei n-au pus accent (deși 
au manifestat combativitate) pe 
forfa loviturilor ci au demonstrat 
incontestabile cunoștințe tehnice, 
care ar trebui să-i pună pe gînduri 
chiar Și pe boxerii trecuji de vir- 
sla junioratului. . .

O măsuță salutard a forului de 
specialitate a fost aceîă că !ti ac
tuala edifie a campionatelor s-a 
procedat la departajarea sportivi
lor, pe cele două grupe de vîrstă. 
S-a creat astfel un echilibru valo
ric de forte și, în aceiași timp, 
s-au evitat unele accidente. Da
torită acestei departajări, în ma
joritatea întUnirilor s-a observat 
tendința boxerilor de a pune pe 
prim plan procedeele tehnice. Am 
văzut, în cele aproape 70 de par
tide, elemente de tehnică pură : 
procedee de luptă la toate cele 
trei distantele (AI. Popa — Cluj 
V. Silberman — București. C. Co- 
cîrlea — Brăila, D. Mihalcea — 
București, serii variate 
furi (G, Pometcu — București, Gh. 
Tănase — Galați, C. Lică — Bucu
rești, L. Mathe — Cluj), procedee 
de apărare — se știe că boxul este 
ărtd de a lovi, fără să te lași lovit. 
— (I. Săliște — Satu-Mare, A. Bo- 
dîrnea — Cluj, P. Dobrescu — 
Brăila). Toate acestea denotă că 
antrenorii au înțeles că viitorul 
boxului aparține tehnicii.

Să nu fiu însă înțeles greșit. Sînt 
pentru promovarea boxului tehnic 
dublat de o mare combativitate, 
insă pentru o combativitate In 
care k.o-ul să fie o consecință a 
superiorității tactice și tehnice. 
Majoritatea pugiliștilor juniori, 
prezent! la finale, au demonstrat 
că posedă asemenea cunoștințe, 
fapt care evidențiază munca, perse
verenta și competenta antrenori
lor. Ar fi nejust dacă am elogia 
numai sportivii, fără să amintim 
și de marea contribuție adusă pro
gresului boxului nostru de

„oamenii dirt coli" : C. Panaitescu, 
L. Popescu, Ch. Preda, E. Furesz, 
T. Niculescu, E. Doda, F. Stano- 
mir, P. Ambruș, C. Dobrescu, I. 
Zlătaru, P. Mihai, P. Pop, Gh. 
Zamfirescu ș.a. M-a sUprins plă
cut stilul de luptă al unor puniorl 
din provincie, mai cu seamă al 
celor din centrele noastre cu tra
diție ca Galafi, Brăila, Cluj etc. 
Revirimentul cate se întrezărește 
înt activitatea pugilistică din a- 
ceste centre denotă că există multe 
posibilități de progres. Mai slab 
au fost reprezentate în aceste fi
nale regiunile Oltenia și Banat, 
de unde în mod normal trebuie 
să se afirme muiti tineri. Cit 
despre regiunile Suceava, lași și 
Bacău, consider că nu atlt lipsa 
unei tradifii pugilistice 
nat absenta boxerilor

Cooperatorii din comuna Daia, raiortil Giurgiu, lucrează la amenajarea canalelor și construirea unor baraje în vederea 
acumulării apelor necesare irigațiilor

Foto: AGERPRES

de lovi-

a determi- 
de aici, în

că sportul 
, în aceste 

organelor

Noi cartiere de locuințe

turneul final, ci' făptui < 
cu mănuși nu se bucură, 
regiuni, de 
U.C.P.S.

Fără îndoială că marele 
■juniori talentati pe care 
văzut la finale, ne dă dreptul 
fim optimiști: Dintre boxerii 
certă valoare care au urcat trep
tele ringului se pot alcătui în pre
zent, după părerea mea. două se- 
lecționate puternice, de același 
nivel valoric. Antrenorii care au 
muncit din greu cu acești tineri 
pehtru a-i aduce in forma actuală, 
trebuie să fie, în continuare, foar
te atenfi. Sînt contraindicate meciu
rile grele, cu adversari mult mai 
puternici. Să-i programăm pe juni
ori in partide amicale, fără miză, 
în care aceștia să capete experien
ță. Pe de altă parte, creșterile și 
scăderile iofjate, în greutate, vor 
deregla funcțiunile organismului, 
vor Impieta mult obținerea forme) 
sportive maxime. Antrenorii trebuie 
să se ocupe, în continuare, de co
rectarea unor deprinderi greșit în
sușite de juniori, pentru că, deși 
boxerii au demonstrat calități re
marcabile, totuși mai au mult de În
vățat. Manifestind grijă și, îndeo
sebi răbdare, în pregătirea tineri
lor boxeri sînt convins că antre
norii noștri vor reuși în cîfiva ani 
să furnizeze loturilor reprezentative 
sportivi valoroși, talentati, acele 
„individualități" de cure se vorbește 
atlt de mult în ultimul timp.

sprijinul

număr de 
i-am 

să 
de

„Europenele“ la tenis de masă

■ în orașul Galați în zona denumi
tă Țiglina IH ePntftructâriî pregă
tesc noilóf locatàri’ 30() de aparta
mente care vor fi gata 
parte a semestrului II 
gindu-se altor 4 200 de
te care de asemenea vor fi preda
te in folosință anul acesta în dife
rite zone ale orașului.

Noul cartier gălătean, va însuma 
în final nu mai

în prima
a.c., adău- 
apartartién-

Campionatele euro
pene de tenis de masă 
de la Londra se apro
pie de sfîrșit. Marti di- 
minèata, in proba de 
simplu feminin. Ma
ria Alexandru a dis
pus cu 3—0 de Balaiși- 
té (U.R.S.S.) și cu a- 
celași scor de Kriiger 
(R.F.G.). După-amiază, 
în sferturile de finală 
ale competiției, Maria 
Alexandru a invini-o 
cu 21—16, 22—20 15— 
21, 21—19 pe Diana 
Rowe (Anglia), califi- 
cindu-se pentru semi
finale. în turtlfilè pre
cedente, Bèll (Anglia) 
a eliminat-o cu 3—2 
pe Eleonora Mihalca,

iar Shannon a între
cut-o cu 3—2 pe Ella 
Constantinescu.

La simplu masculin, 
Dorin Giurgiucă s-a 
calificat sferturile

dê finălă, învingîndu-l 
cu 3—2 pe tnaqhiartd 
H a f à fi g i. Amelin 
(U.R.S.S.) l-a întrecut 
cu 3—1 pe Radu NegU- 
lescu.

In proba de dublu 
mixt, perechea Giur
giucă, Alexandru a în
vins pe rînd pe Vecko, 
Pire (Iugoslavia), Por- 
nack, H o v e s t a d t 
(R.D.G.) și Gunnion, 
Martin (Anglia), ț 
zind un singur set 
Pbrnack, Hovestadt. 
Reti și Mihalca au în
vins cu 3—0 pe Cristo- 
doulos, Skirvanou 
(Grecia) și cu 3—0 pe 
soții, Ramberg (Dane
marca). Schbler, Si- 
mon (R.F.G.) au dispus 
cu 3—1 de Neguleso- 
și Constantinescu.

Maria Alexandru s-a calificat în finală

GHEORGHE FIAT 
maestru emerit al sportului

Seară tîrziii la Lon
dra în cadrul semifina
lelor campionatelor e- 
uropene de tenis de 
masă, Maria Alexan
dru a Invins-o cu 21— 
15, 21—18, 21—17 pe 
Eva Koczian (Ungaria),

campioană europeană 
la Malmo. în urma a- 
cestei victorii, Maria 
Alexandru se va întîl- 
ni astă-seară in finala 
probei cu jucătoarea 
sovietică Grlnberg, 
care a eliminat-o cu

3—1 pe cehoslovaca 
Luzova.

In sferturile de fina
lă ale probei de sim
plu masculin Kolaro- 
vitz (Cehoslovacia) l-a 
învins cu 3—1 pe Db- 
rin Giurgiucă.

ACTUALITATEA UNIVERSITARĂ

STUDENȚIA
LA RAMPĂ

Festivalul studențesc de artă al Centrului universitar

București - ediția 1966

întreprinderea de prefabri
cate Brașov. La linia a 7-a 
se lucrează la așezarea ar
măturilor pentru turnarea 

planșeelor
Foto: AGERPRES

Trâdiționala competiție a 
studenților a prilejuit o cu
noaștere de ansamblu a dez
voltării, capacităților și pers
pectivelor mișcării artistice de 
amatori din institutele de în- 
vățămînt superior bucureștene. 
Ne propunem să derulăm fil
mul celor 10 zile de festival...

...Poemul „Slavă partidului'1 
— în prezentarea studenților 
Institutului de științe economi
ce — a prilejuit unul dintre 
cele mai remarcabile și mai 
autentice momente . ale Festi
valului, Un. cor vorbit.— alcă
tuit din 120 de studenți — ar
monios și de o mare forță emo
țională, recitatori care s-au 
distins prin rostirea înaripată 
a versurilor au adus pe scenă 
nu numai suflul poetic, dar și 
un patetic și vibrant mod de

exprimare. Premiul I răsplă
tește o realizare valoroasă.

...în numărul din 17 decem
brie 1963 al ziarului nostru ci
tim : „...în cadrul trecerii în 
revistă a formațiilor artistice 
de amatori, cea mai bună im
presie a lăsat-o colectivul de 
teatru a! Institutului de arhi
tectură „Ion Mincu“ care a 
prezentat piesa lui Arbuzov, 
„Poveste din Irkutsk“, în regia 
studentului Petre Pufan. Din
tre interpreți s-au remarcat 
Anca lonescu și Arnold Ktoh- 
malnik“. La închiderea Festi
valului studențesc de artă al 
Centrului universitar Bucu
rești — ediția 1966, consem
năm : în cadru! întrecerii for
mațiilor de teatru, premiul I a 
revenit colectivului dramatic 
al Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu", care a prezentat

De la o zi la alta, îndată ce 
timpul a devenit favorabil 
reluării lucrărilor agricole de 
primăvară, țăranii cooperatori 
din raionul Botoșani își tra
duc în realizări hotărîrea de 
a recupera rămînerile în urmă.

Datele centralizate la Con
siliul agricol raional indică 
seriozitatea cu care este orga
nizată munca de către condu
cerile majorității cooperative
lor, dar avizează în același 
timp și deficiențe care nu mai 
pot fi motivate de starea vre
mii.

Iată cîteva aspecte : la co
operativa agricolă din comu
na Corni, într-una din dimi
nețile săptămînii trecute, bri
găzile I, a Il-a și a IlI-a, 
cu 15 atelaje și două trac
toare, 
orzului, 
nei, arături 
de îngrășăminte chimice. For
țele ieșite la lucru erau cele 
stabilite în seara precedentă. 
Nici un om, nici un atelaj 
lipsă. Fiecare brigadă își are 
planul pe ziua respectivă, iar 
buna organizare asigură înde
plinirea lui. Tovarășul Ion 
Martiniuc, președintele coope
rativei, preciza : „Dacă pier
dem ore, pierdem tone de pro
duse. Preîntîmpinăm aceasta 
printr-o riguroasă stabilire a 
planului de lucrări zilnice și 
repartizare a forțelor de mun
că ; brigada I va termina se
mănatul ovăzului, 25 de hec
tare cu lucernă vor fi grăpate 
de brigada a Il-a, iar brigada 
a IlI-a va ara și încorpora 
îngrășăminte chimice pe 10 
hectare“.

în seara aceleiași zile lucră
rile planificate erau termina
te. De reținut contribuția ti
nerilor țărani cooperatori, a 
inițiativei organizației U.T.C. 
de a se transporta îngrășămin- 
tele și semințele cu o oră mai 
devreme de începerea lucru
lui.

Conducerea cooperativei, ță
ranii cooperatori din comuna 
Poiana se străduiesc să resta-

-rea- 
lizări. în aceeași zi atelajele 
planificate (18) lucrau la în- 
sămînțarea inului, trifoiului 
și sfeclei de zahăr. La grădi- 

; se executa re- 
picatul răsadurilor. Totuși, aici 
este nevoie de o intensificare 
a muncii pentru ca hectarele 
destinate sfeclei de zahăr să 

i cifră planificată : 252
(în prezent sînt însămînțate 
doar 50). încorporarea de în
grășăminte chimice stagnează. 
Motivul ? Lipsa lor. De la în
ceputul anului și pînă acum 
nu s-au adus decî.t 20 de tone , 
din cele 148 cîte au fost ce
rute. Conducerea cooperativei 
a trimis o adresă Bazei 14 Bo
toșani. Dar, dacă se făcea o 
deplasare pînă acolo, se pu
teau obține îngrășăminte, nu 
răspunsuri. Fără îndoială că

amintită este vinovată

executau semănatul 
grăparea lucer- 

și încorporarea

Ix uiaiia se jsviauu.ie&u sa re 
bilească echilibrul : plan-: 
licări Tn appAPei 7Ì stala

apartamente, edificii social-culțu- 
râle, complexe comerciale , și ,m£ș-, 
teșugărești etc.

în același timp în orașul Brăila 
a început construcția noului car
tier cunoscut sub numele de Hi
podrom, cu 4 200 de apartamente 
dintre care 570 vor constitui noua 
adresă a oamenilor muncii din 
combinatele de celuloză și hrrtie 
și fibre artificiale

iși sieciei ue z 
na de legume

I destina 
ajungă

I
I
I
I

puțin de 7 000 de

și baza 
de lipsa celor 128 tone de în
grășăminte de pe terenurile 
cooperativei agricole din Po
iana.

Cooperativa agricolă de pro
ducție din Dumbrăveni este o 
unitate care se bucură de pres
tigiu în cadrul raionului. Fap
tele zilnice demonstrează, în
tăresc renumele unității. 350 
de oameni, 15 tractoare și 30 
de atelaje au fost forțele mo
bilizate în aceeași zi la lucră
rile de urgența I. Rezultatele 
activității lor : terminarea în- 
sămînțării orzoaicei pe cele 
34 de hectare planificate, a 
ovăzului, pregătirea terenului 
pentru sfecla de zahăr, floa- 
rea-soarelui și cartofi. Tinerii 
participanți la muncă, din to
talul amintit — 82, adică ma
rea majoritate a celor ce fac 
parte din brigăzile de cîmp. 
„Datorită și muncii lor, lucră
rile de irigații sînt într-un 
stadiu avansat — ne relata to
varășul Grlgore Pirojec, secre
tarul comitetului U.T.C. din 
cooperativă. Adăugăm: contri
buția lor este evidentă și la 
transportul și încorporarea în
grășămintelor chimice și na
turale, la plantarea pomilor.

O altă cooperativă agricolă 
spre care ne-am îndreptat: 
Bleduiești, comuna Vlădeni. 
Și aici se lucrează, dar față 
de celelalte unități rezultatele 
în această campanie de primă
vară sînt slabe. Din totalul 
de 734 de hectare destinate 
culturilor din această epocă, 
pînă în ziua cînd i-am vizitat 
erau însămînțate doar 48. Nu
mai cinci la sută din cele a- 
proape 3 000 tone de în
grășăminte au fost încorpo
rate 
doar aceste două 
calaje 
tate. Ce a generat 
stare de lucruri ? Mobilizarea 
slabă a oamenilor la muncă, 
deci imposibilitatea acoperirii 
cu forțe a lucrărilor planifi
cate pentru ziua respectivă,; 
inginerul și președintele co
operativei nu erau de găsit. 
(Nu știau, desigur, de ce la 
acea oră un tractor se afla în 
mijlocul satului, în loc să fie 
pe cîmp). Cînd coordonarea și 
asistența tehnică nu sînt co
respunzătoare, rezultatele sînt 
minime.

Aspectele întîlnite în raidul 
nostru prin mai multe coo
perative agricole din raionul 
Botoșani reflectă stadiul ge
neral al Lucrărilor agricole 
din actuala campanie 
primăvară în acest 
Deficiențele întîlnite 
pot fi 
timpului.
tul direct al modului in care 
este organizată mutica, în căre 

asigură asistența tehnică 
flecare unitate. Spre aces- 
obiective este necesar să 
concentrată atenția consi

liului agricol raional și a con
ducerilor cooperativelor a- 
gricole de producție.

în sol. Am reținut 
mari de- 

plan și rezul- 
această

între

puse pe 
ci sînt

de 
raion, 

nu mai 
seama 

rezulta-

V. ZAMFIRESCU

Se „lucrează" intens „pe sec- 
ții". (Aspect de la o „ședin
ță" de antrenament în noua 
sală de sport din Hunedoara)

piesa „Nu sînt Turnul Eiffel“ 
de Ecaterina Oproiu — în re
gia arhitectului Petre Pufan. 
Studenta Anca lonescu („Ea“)
— pentru măiestria cu care a 
reușit să dea relief fiecărei si
tuații scenice, fiecărei stări su
fletești a personajului, pentru 
jocul inteligent și convingător
— a fost distinsă cu Premiul 
specia! al juriului. Studentul 
Arnold Krohmalnik („El“) — 
pentru felul in care a știut să 
insufle personajului candoare 
și poezie, o lumină tinerească 
cuceritoare — a fost distins cu 
premiul I. Cristina Stoica, Ilo- 
na Cosmin, Cornel Bîrsan și 
Nicolae Munteanu — în apari
ții episodice, dar inspirate, au 
contribuit, de asemenea, cu 
succes la reușita spectacolului. 
Se confirmă o tradiție : tradi-

ția talentului dar mai ales a 
muncii depusă cu pasiune.

...Prezentarea în cadrul Fes
tivalului a unor spectacole de 
teatru de ridicată factură ar
tistică — „Suflete tari“ de Că
rnii Petrescu, „Moartea unui 
artist“ de Horia Lovinescu, 
„Cerul nU există“ de Alexan
dru Mirodan precum și monta
jul muzical-literar „V. Alexan
dri“ — ne-au întărit convinge
rea că studenții artiști-amatori 
și-au îmbogățit experiența și 
că forțele artistice s-au conso
lidat. Tocmai de aceea nu în
țelegem de ce au apărut pe 
scena Festivalului — care a 
prezentat la cel mai înalt ni
vel mișcarea artistică studen
țească din Capitală — și unele 
spectacole neîngrijite, pregătite 
parcă în fugă. Piesa lui Do- 
rel Dorian „De n-ar fi iubiri
le“, de pildă, oferea premisele 
unei interesante dezbateri eti
ce, dar soluțiile artistice banale 
și interpretarea neconvingă
toare au trecut parcă cu bure
tele peste forța emoțională a 
lucrării.

..în sala Palatului pionierilor 
s-a desfășurat întrecerea ce
lor mai bune coruri, brigăzi 
artistice de agitație, echipe de 
dansuri populare, tarafuri și 
formații de estradă. Remarcăm 
ea prezențe valoroase pe scena 
festivalului corul universită
ții, taraful, soliștii de muzică 
populară și dansatorii Institu
tului agronomie, formația de

dansuri moderne a Institutului 
politehnic...

★
Ne aflăm în sala Teatrului 

de Operă și Balet al Republi
cii Socialiste România — unde 
are loc spectacolul de închide
re a Festivalului studențesc 
de artă al Centrului universitar 
București — ediția 1966. Pe 
scenă răsună acordurile grave 
ale corului. Apoi apar dansa
torii. Fundalul scenei e domi
nat de unduirile unei uriașe

marame aurii mereu altfel așe
zată și luminată, care învăluie 
întreg tabloul. Taraful și soliș
tii de muzică populară sînt 
primiți cu ropote de aplauze. 
La farmecul muzicii se adau
gă și cel al costumelor, al miș
cărilor pline de vigoare și na
turalețe ale orchestranților. 
Din nou aplauze : de data 
aceasta ele sînt adresate selec- 
țiunilor din programele brigă
zilor artistice de agitație și so
liștilor de muzică ușoară. Spec-

tacolul este de fapt o sinteză 
a tot ce a fost mai frumos, mai 

emoționant în cadrul Festiva
lului.

A fost o întrecere a aptitu
dinilor artistice concretizate 
în realizări de prestigiu, ca ur
mare a unei munci entuziaste 
pe care studenții bucureșteni 
au dedicat-o celei de-a 45-a 
aniversări a creării Partidului 
Comunist Român.

ADRIAN VASILESCU 
EUGEN MARINESCU

• COSTACHE ANTONIU, 
porului 
riului :

— Urmăresc de mai mulți ani evoluția 
artiștilor amatori studenți. Și în fiecare an 
am bucuria — ca dascăl și artist — să 
constat progresele pe care le înregistrează 
mișcarea artistică studențească. Mi se pa
re că lucrul cel mai de preț care trebuie 
remarcat la studenții artiști amatori este 
marea lor pasiune pentru artă. Totuși, 
n-au lipsit, în unele cazuri, nici o anumită 
stîngăcie, nici episodicele „ratări" .— da
torate deopotrivă emoției și lipsei de ru
tină, nici rezolvările artistice simpliste. Mă 
gindesc că toate acestea vor putea fi evi
tate în viitor dacă studenții artiști ama
tori vor fi îndrumați de către specialiștii 
Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică și ai Conservatorului de muzică.

• GEORGE DEM. LOGHIN, regizor, 
președintele juriului pentru secția teatru :

— Festivalul a dovedit că rezultatele 
cele mai frumoase au fost obținute de for-

artist al pó- 
președintele de onoare al ju-

au •pus în scenă piese româ-mațiile care
nești. Iată de ce sînt de părere că în vii
tor teatrul studențesc de amatori este fi
resc să-și concentreze eforturile către pre
zentarea corespunzătoare a creației origi
nale contemporane. Piese ca „îndrăgostiți! 
de la masa zece" de Osvaldo Drago și 
„Cartofi prăjiți, cu de toate“ de A. Wesker 
nu-și au locul în repertoriul formațiilor de 
amatori.

• NICOLAE FRUNZETTI, regizor — 
președintele juriului pentru secția muzi
că, dans, gimnastică artistică, brigăzi ar
tistice de agitație :

— Am de făcut două propuneri: 1. Cele 
mai multe formații sini. îndrumate de că
tre instructori — studenți , consider ne
cesar ca specialiștii Casei de cultură a Stu
denților să se ocupe de perfecționarea in
structorilor respectivi și. totodată, să or
ganizeze între aceștia schimburi de expe
riență ; 2. Să se acorde mare atenție evi
tării lungimilor nejustificate -- care întot
deauna sînt supărătoare.



Vizita președintelui
?

losip Broz Tito
La Fabrica de mașini unelte

și agregate București
(Urmare din pag. I)

concepției și muncii creatoare 
a inginerilor, proiectanților și 
muncitorilor români. Tovară
șul Tito și-a exprimat dorința 
de a cunoaște unele aspecte 
privind gradul de automatizare 
a producției, nivelul de tehni
citate al produselor realizate 
aici, modalitățile de coopera
re cu alte uzine, posibilitățile 
ei de export.

Se vizitează apoi hala prin
cipală — de proporții impre
sionate. De jur împrejur, 
pe largi spații, răspunzînd 
parcă nu numai cerințe
lor producției, ci și bu
nului gust al gospodarului 
preocupat de estetica interio
rului, sînt instalate mașini și 
utilaje de înaltă precizie. în
zestrate cu „inteligență“ teh
nică, grupate după specificul 
operațiilor de prelucrare, ma
șinile realizează clipă cu cli
pă metamorfoza metalului.

In secția de mecanică grea 
președintele Tito privește cu 
atenție prima mașină-uneltă 
realizată de colectivul acestei 
fabrici — strungul Carusel de 
2 500 mm. Directorul fabricii 
relevă interesul pe care l-a 
stîrnit acest utilaj complex 
atît la noi cit și în străinătate.

Alte popasuri sînt prilejui
te de șirul lung al strunguri
lor românești la care sînt 
prelucrate diverse piese ale 
viitoarelor mașini-unelte. 
Oaspeții cercetează cîteva ti
puri de piese, urmăresc mun
ca migăloasă, a celor care 
le făuresc. Lăsînd pentru 
o clipă lucrul, muncitorii îl 
salută cu căldură pe președin
tele R.S.F. Iugoslavia.

La Montaj, oaspeții fac cu
noștință cu un alt tip de ma
șină — Caruselul de 2 000 mm,

patru
1 250 

trans- 
sînt

aflat la ultimele probe tehno
logice. Alături — alți 
„frați“ ai acestuia, de 
mm, îmbrăcați în folii 
parente de polietilenă,
gata de drum spre beneficiari. 
Atenția vizitatorilor este a- 
trasă de mașina pentru mo
dificarea suprafețelor cu 
curenți de înaltă frecven
ță. Președintele Tito se in
teresează de caracteristicile 
acestui utilaj. Este prezentată 
apoi o mașină de frezat și a- 
lezat cu comandă program.

Gazdele au vorbit oaspeți
lor despre perspectivele largi 
deschise în fața tinerei între
prinderi bucureștene, strîns 
legate de ritmul impetuos de 
înzestrare a industriei noastre 
constructoare de mașini cu 
tehnică modernă, de prețuirea 
din ce în ce mai mare de care 
se bucură la export produsele 
ei. Această întreprindere mo
dernă este o oglindă a dezvol
tării industriei grele româ
nești, a preocupărilor actuale 
în acest domeniu ale parti
dului și statului nostru.

Președintele Tito a scris în 
cartea de onoare „Impresiile 
mele despre această fabrică 
sînt foarte bune. Ea este în
zestrată cu o înaltă tehnică, 
într-adevăr bine folosită de 
muncitorii ei talentați. Am 
văzut produsele de înaltă ca
litate ale Fabricii de mașini- 
unelte și agregate. Dbresc 
muncitorilor de aici noi suc
cese în muncă“.

Constructorii de mașini au 
înconjurat cu dragoste și prie
tenie pe solii poporului iugo
slav ; la despărțire ei au ex
primat salutul lor muncitoresc 
internaționalist metalurgiști- 
lor, întregii clase muncitoare, 
tuturor oamenilor muncii din 
țara vecină și prietenă, Iugos
lavia.

* ''•/s :

prim-sccretar al C.C. al 1I.T.C. in R. I*. Ungară
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INFORMAȚII
Comitetul Național pentru 

Apărarea Păcii, Uniunea Scri
itorilor și Comisia națională 
a Republicii Socialiste Româ
nia pentru U.N.E.S.C.O. au 
organizat marți după-amiază 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
din Capitală, o festivitate con
sacrată poetului bulgar Pen- 
cio Slaveikov, de la a cărui 
naștere se împlinesc 100 de 
ani.

Au participat reprezentanți 
ai Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii, scriitori 
și alți oameni de cultură și 
artă, muncitori, studenți. Au 
fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bul
garia la București, și membri 
ai ambasadei.

Festivitatea 
dată de acad.

Despre viața 
Pencio Slaveikov 
poetul Victor Tulbure.

Actori ai scenelor bucu- 
reștene au citit apoi din Ope
ra poetului bulgar. Tn conti
nuare a rulat filmul artistic 
„Hoțul de piersici“, o produc
ție a studiourilor din R. P. 
Bulgaria.

a fost prezi- 
Mihai Beniuc.

și opera lui 
a vorbit

ședințele Comisiei naționale 
române pentru U.N.E.S.C.O. și 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv U.N.E.S.C.O., pentru 
a participa la lucrările celei 
de-a 72-a sesiuni a Consi
liului Executiv U.N.E.S.C.O. 
și ale Comitetului special, în
sărcinat să elaboreze proiec
tul Declarației asupra prin
cipiilor cooperării culturale 
internaționale.

★
TG. MUREȘ. — Marți a 

avut loc la cinematograful 
„Arta“ din Tg. Mureș un 
spectacol de gală cu noul film 
românesc „Răscoala“. Cu a- 
cest prilej, spectatorii s-au 
întîlnit cu unij din realizato
rii filmului: regizorul Mircea 
Mureșan, scenaristul Petre 
Sălcudeanu, actorii Ilarion 
Ciobanu, Constantin Codres- 
cu, Felicia Chiriță, Gh. Aure
lian.

INTRE

DUNĂRE $1

înconjurată din trei părți 
de Dunăre și Mare, Dobro- 
gea este o regiune care dis
pune de cele mai mari re
surse de apă. Și totuși, prin- 
tr-un paradox, ea este în a- 
celași timp regiunea cea mai 
săracă în apă. Nici un riu 
mai puternic, în afară de 
două firișoare, care seacă 
sub arșița verii (Telița și 
Taița) nu udă pămintul ei. 
In plus, statisticile arată că 
și precipitațiile care cad sînt 
aici mai mici decît in restul 
țării. Oamenii au învățat 
insă în ultimii ani cum să 
muncească mai bine pămin
tul, să-l are adine, să-I în
trețină cu mașinile, să-l sape 
ori de cile ori este nevoie 
pentru a reține apa în sol, 
pentru a împiedica evapora
rea ei. Aceasta este in bună 
măsură explicația recoltelor 
nemaiintîlnite pe care le ob
țin acum mecanizatorii șl 
cooperatorii celei mai sece
toase regiuni.

In primăvara aceasta insă, 
Odată cu primele zile în care 
oamenii au ieșit la cimp, 
primul lor gind a fost acela 
de a porni in căutarea ape
lor și riurilor închise în a- 
dincurile pămintului și a le 
aduce pe ogoarele lor. 400 
de cooperatori din comuna 
Mircea Vodă, raionul Mă-

a-cin au urcat o colină din 
propiere numită „Omîtlani“ 
și căutînd sub scoarța pă- 
mîntului au descoperit 5 iz
voare de apă cu un depozit 
puternic. 400 de oameni din 
care numeroși tineri lucrea
ză acum zilnic la amenaja
rea primelor suprafețe care 
se vor iriga la Mircea Vodă. 
Așa a apărut aici o tîouă 
denumire in toponimie. Co
lina „Cinci izvoare“ care va 
determina o schimbare de 
peisaj: o importantă supra-

MINIATURI

față de teren va semăna cu 
o veritabilă grădină.

La Horia, în raionul Ma
cin, cooperatorii s-au gin- 
dit să-i tragă o păcăleală lui 
Setilă care în fiecare vară 
înghițea apa firavă a Taiței. 
Le-au venit in ajutor-și ve
cinii din Cerna, Hamcearca 
și cei din Mircea Vodă și au 
realizat un baraj de 4 000 
mc pămfnt in calea rlului. 
Acum apele riului cresc, se 
adună și creează rezerve pen 
tru ca in vară cooperatorii

MARE
să poată iriga 30 de hectare 
teren iar in perspectivă 300. 
Tinerii Ion Damian, Trifan 
Machidon și Toader Chiscop 
sînt doar cițiva din eroii a- 
cestei înfruntări. Și exem
plele se pot înmulți. La 
Beștepe in raionul Tulcea, 
irigarea a 160 hectare de 
teren este preocuparea prin
cipală a tuturor cooperatori
lor. O parte din ei, sub con
ducerea lui Mihai Stanciu, 
care a primit împuternicire 
din partea consiliului de 
conducere să se ocupe de 
extinderea irigațiilor, pre
lungesc canalul și întăresc 
digurile, alții — împreună 
cu mecanizatorii Ștefan Ro
man, Leonte Mocanu, Roșu 
Gheorghe și Tudor Stanciu 
repară motopompele, agre
gatele, îndreaptă conducte
le. La Niculițel, la Isaccea, 
Luncavița și în majoritatea 
cooperativelor de producție 
din partea de nord a regiu
nii, se lucrează acum la exe
cutarea unui sistem de iri
gații care trebuie să totali
zeze tn această lună 1 125 
hectare, iar pînă la sfîrșitul 
anului 2 500 hectare. Intre 
Dunăre și mare apar așa dar 
rîuri noi...

GEORGE MIHÄESCU

în perioada 15—18 aprilie 
a.c., tovarășii Petru Enache, 
prirn-secretar al C.C. al U.T.C., 
și Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., la invitația 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Maghiar (K.I.S.Z.) 
au făcut o vizită prietenească 
în R. P. Ungară.

în timpul vizitei, delegația a 
vizitat orașele Budapesta, Du- 
naujvăros și regiunea Bara- 
nya, fiind însoțită de La jos 
Meheș, prim secretar al C.C. 
al K.I.S.Z., de secretari ai C.C. 
al K.I.S.Z. în încheierea vizi-

Uzinele Savinești. Fabrica 
de fire și fibre sintetice 
Săvinești — vedere gene-

tei, la C.C. al K.I.S.Z. au fost 
purtate discuții privind unele 
aspecte ale activității celor 
două organizații de tineret, 
relațiile de colaborare între 
U.T.C. și K.I.S.Z.

Vizita făcută în Ungaria, 
precum și discuțiile s-au des
fășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

Ieri, la prînz, tovarășii Pe
tru Enache, prim secretar al 
C.C. al U.T.C. și Vasile Ni
colcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. s-au înapoiat în Capi
tală.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost prezenți Mircea Ange- 
lescu, Floarea Ispas, Ion Po- 
pescu și Iosif Walter, secre
tari ai C.C. al U.T.C., membri 
ai Biroului și activiști ai C.C. 
al U.T.C.

DOUA EXPOZIȚII
DE GRAFICĂ

FLORICA
CORDESCU

raia, nealterată în prospeți
mea ei frustă, de optica spiri
tului matur („Portret de față", 
„Copil“, „Fetiță în rochie gal
benă“, „Repetiție la circ", 
„Grup de clovni" ș.a.).

Ciclul 
„Fabrica 
suficient 
parțial 
subiect, printr-o 
ori prea vioaie, 
tenta tensiunii 
psihologiilor 
„Șarjele prietenești", de tipul 
graficii publicitare, („Cursă

pe marginea cărții 
morții", probabil in- 

decantat, elimină 
tragismul chemat de 

culoare une- 
prin intermi- 
interioare, a 

diferențiate.

desci- 
în lu- 

sale 
existen-

în Editura politică 

a apărut:

V. I. Lenin
Opere complete 

voi. 29

760 pag. 12 lei

CINEMATOGRAFE
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10i 
13; 16; 18,45; 21,15).

NU PLÎNGE PETER — 
mascop

rulează la Republica
9,15) 11,30: 13,45; 16;
21).

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Luceafărul (orele 
10; 13,30; 15,45; 18,15;

Cu 
(orele

cine-
(orele
18.30,

★
Delegația secției Sfaturilor 

populare de pe lingă Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, condusă de 
dr. Tibor Kovacs, adjunct al 
Secției, însoțit de Dumitru 
Hoit, secretar general al Comi
tetului de Stat pentru îndru
marea Și controlul organelor 
locale ale Administrației de 
Stat, a făcut marți o vizită în 
regiunea Argeș.

★
Marți dimineața a plecat spre 

Paris acad. Athanase Joja, pre-

★
Un colectiv de specialiști de 

la catedra de electrochimie a 
Institutului politehnic Timi
șoara a elaborat un nou pro
cedeu de rafinare intensivă a 
cuprului, prin vibrarea electro
zilor. Acest procedeu asigură o 
creștere a productivității mun
cii de 6—8 ori, realizînd tot
odată și o îmbunătățire a cali
tății metalului. Rafinarea cu
prului prin vibrarea electrozi
lor, care a obținut și dreptul 
de brevet românesc, a fost a- 
preciată și peste hotare, tre
zind un interes deosebit în 
rîndul specialiștilor din mai 
multe țări.

(Agerpres)

• CONTINUĂRI

Diamantul
cu mu

de fațete
Alexandria, a simțit că dacă-i 
ajutat în consolidarea presti
giului are și datoria de a-l 
păstra neștirbit. In societate, 
faima se ține de om ca um
bra. Și, desigur, în generali
tatea cazurilor, umbra morală 
a oamenilor împrumută con
turul chipului real al sufletu
lui, ăl caracterului. Se mai în- 
timplă însă și diformați. Mai 
ales că reflectarea psihică nu-i 
tot una și nu funcționează ai
doma după legile 
din fizică. Oglinda 
mai complicată, ca 
cu mii de fațete.

Un profesor e dator să-și 
cîștige, să-și întregească pres
tigiul, să-l păstreze. Dar asta 
fără ostentație. Ci numai cu 
grijă și discretă măsură. Și, în 
primul rînd, să nu-și trateze 
cu superficialitate munca pro
fesională. Să devină profesor 
adevărat 
științifică și în măiestria pe
dagogică, și în raporturile so
ciale. Autoritatea ca și gloria 
se cîștigă prin muncă, prin 
seriozitate, prin viață cinstită, 
prin respectarea omeniei din

reflectării 
socială e 

diamantul

și în pregătirea

Ciocirlan de la Combinatul de celuloză 9iGu atenție și răbdare tinăra Margareta Șlefania
hîrtie Brăila, efectuează încă o analiză de laborator pentru secția Electroliză

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Din ciclul „Taina lucrurilor

Atent și judicios organizată, 
retrospectiva de grafică Flori- 
ca Cordescu (deschisă în săli
le Muzeului de artă al Repu
blicii Socialiste România), evo
că cu pregnanță personalita
tea creatoare a artistei, coor
donatele majore ale universu
lui său plastic. Gînditoare pro
fundă, poetă 
prin structură, 
artista 
frează 
crările 
sensul
ței umane, po
ezia ei pură, a- 
proape muzi
cală. Natura e 
dominată de 
legea unei ger
minații și os
moze univer
sale. In amplul 
ciclu de grafi
că în tuș, 
„Fructele pă- 
mîntului", tru
purile umane 
prind forme 
din neant („Ge
neză"), cresc la 
căldura solului 
și a vieții 
(„Cîntecul a-

dolescenței", 
„Primăvară“), 

iși strigă che- 
mărea pătima
șă a împlinirii 
(„îmbrățișare“)

în arabescurile unui desen de
licat și sonor. Mai grav ca to
nalitate și linie, ciclul „Taina 
lucrurilor“ încearcă să desco
pere sub mișcarea subterană 
a materiei, a obiectelor (aci 
folclorice : linguri de lemn, 
ulcioare, străchini, țesături, 
etc.), aceeași neostoită palpita
re a vieții, aceeași fecunditate 
nestăvilită, opuse ideii de finit 
și de moarte. Reîntîlnirea cu 
arta Floricăi Cordescu e reîn
tîlnirea cu tonicul și optimis
mul umanismului nostru.

la mare“, „La cură", „La 
bană“, „Bar de Zi", „Local“ 
et.c.), dovedesc un umor dis
cret, înțelegător, de bună cali
tate. Credem că o selecție mai 
riguroasă a lucrărilor ar fi o- 
ferit publicului, cu mai multă 
pregnanță sensurile de dezvol
tare a talentului Tiei Peltz.

CORNELIU RADU 
CONSTANTINESCU

ca-

TIA PELTZ
Sala Nicolae Cristea 

București (Str. Brezoianu nr. 
23—25) găzduiește expoziția
cunoscutei graficiene Tiă 
Peltz. Artista, care expune pes
te 50 de lucrări (monotip, tem
pera, tuș colorat și litografie), 
se definește aci aceeași natură 
lirică, sensibilă în fața virtu
ților desenului cit și ale culo
rii. Lumea suavă a copilăriei 
reînvie în expoziție într-o pa
letă luminoasă și caldă, cu 
prețiozități de cromatică flo-

• CONTINUĂRI

. ____ 15,45;
20.45) . în completare, 
acul și ața Rahova 
13.30; 18) 20,30),

CORĂBIILE LUNGI — < 
mascop

rulează la București 
9,30; 12,15; 15,30;
20.45) , Torni» (orele
12,15) 15; 17,45;
Modem (orele 8,30;
13,30) 16) 18,45; 21,15).

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Capitol (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15) 18,30)
20.45) . în completare, Ora
șul care iubește. Feroviar 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). în completare, 
Cabinetul de stampe.

HAI, FRANȚA
rulează la Festival (orele 
8,45; 11,15) 13,30, 16; 18,30; 
21). în completare, Cabine
tul de stampe. Excelsior (o- 
rele 10) 12,30; 15,30; 18;
20), în completare. Orizont' 
științific nr. 1. Melodia (o- 
rele 9,30 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45).

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Victoria (orele 10; 
12) 14) 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele 10,30; 16;
18,15; 20,30). în completare 
Tîrguri si iarmaroace.

LUMINA VERDE — cinemas
cop

Tia Peltz: „Grup de clovni'

cine-
(oțele
18,15)
9,30,

20,30),
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rulează la Central (orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18.30)
20.30) . In completare. Acolo 
unde Carpati! întîlnesc Du
nărea.

TREI PRIMĂVERI ALE LUI 
LENIN

rulează la Lumina (orele 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30) tn 
completare Lénin în Samară.

REGINA CÎNTECELOR 
rulează la Union 
15,30; 18; 20.45).

STEAUA BALETULUI 
rulează la Dòiiia
11,30; 13,45; 16;
20.30) , Program pentiti 
ora 10.

LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚA 
ȘI TEHNICĂ NR. 8 — ȚARA 
HAȚEGULUI - BALETUL 
NEGRU DIN SENEGAL — 
CARTIERE NOI ÎN BUCU
REȘTI

rulează la Timpuri Noi (ore
le 10—21 în continuare). ,

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
cinemascop

rulează la Giujești (orele 16) 
18,15; 20,30). în completare, 
Un bloc neobișnuit. Arta 
(orele 10- 12,30; 15; 17,30;
20). în completare Cocénel.

cinemascop —

(orel«

(orele
18.15, 
copii

Timpuri Noi (ora'

tine și din jur. Și fiindcă vor
bim de școală, nu-i așa că-s 
mai grele, mai departe de su
fletul copiilor lecțiile predate 
de un om cu autoritatea știr
bită ?

Indiferența față de profesor 
s-ar putea să fie — și este cel 
mai adesea — o formă de su
părătoare și precoce suficien
ță. O formă de suficiență care 
nu recunoaște meritele, nu 
respectă munca, trece peste 
ceea ce există bun, meritoriu, 
interesant și frumos în fiecare 
om. Calități care atît mai 
mult, trebuie să existe într-un 
educator. Ca să fie profesor, 
orice tînăr muncește ani și 
ani. Se pregătește zi de zi. 
Trece zeci și zeci de examene, 
de probe practice. Devine un 
specialist într-una din cele 
mai grele și mai subtile spe
cialități. Cînd se urcă la ca
tedră, profesorul este un om 
cU profesiunea făcută. Chiar 
rodajul l-a trecut în probele 
pedagogice. Și dacă are o 
comportare firească, dacă-i 
grijuliu cu sine și cu profesia 
de dascăl, prestigiul i se adau
gă în mod necesar și logic. 
Totul pornește de la încrede
rea și simpatia cîștigat.ă 
mijlocul colectivului care 
clasa. Dar pentru asta se 
pune ca și clasa să vină 
zestrea-i afectivă întru întîm- 
pinarea tînărului profesor. Din 
conjugarea celor două forme 
de încredere și de simpatie 
pónte rezulta autoritatea cea 
mai firească, cea mai solidă și 
mai necesară muncii la cate-

in 
este 
im- 

cu

dră. Prestigiul joacă rolul dia
pazonului în tonul unui an
samblu cotai.

In colectivele unor școli 
apar uneori și forme de indi
ferentism față de profesori. 
Am întîlnit școlari mari — și 
aș zice, mai ales la cei mari 
— care, la sfîrșitul trimestru
lui întîi nu știau încă numele 
profesorilor.

— „Cel de geografie“... „A 
de fizică“.

„Cel" și „a“ trădează boala 
indiferentismului. Și sîntem 
nevoiți s-o recunoaștem, indi
ferența este o boală grea. 
Dăunătoare educației și ins
trucției. Contrară și dușmană 
prestigiului. Indiferența în
tr-o activitate instructiv-edu- 
cativă este un nimic la pătrat. 
Și din nimic, nimic răsare ori 
cu ce l-am înmulți. Oare s-au 
îngrijit, totdeauna organiza
țiile noastre de tineret pentru 
creșterea prestigiului cadrelor 
didactice în fața elevilor ? 
Oare nu mai sînt familii care, 
dintr-o greșită înțelegere a 
severității necesară în instruc
ție și în educație, denigrează 
cadrele didactice în fața co
piilor ?

(„Las’ că-l aranjez eu pe to- 
varășu'...". Un limbaj caragia- 
lesc care, din nefericire mai 
are actualitate).

Nu-i de mult, cînd, într-o 
vară, pe vremea secerișului, 
președintele a oprit șareta în 
fața casei lui frate-meu 
profesor de matematici 
școala din satul nostru —

la
a

bătut cu coada biciuștei în 
poartă și-a strigat:

— Tovarășe Mihăiță — di
minutivul voia să marcheze 
„considerația“ — ai văzut că 
nu-i scară la arie 2

Președintele venea, într-a
devăr, de la arie. Și făcuse 
„marea constatare“ cu care-l 
interoga pe frate-meu, profe
sor de matematici în școala 
satului. Frate-meu se simțea 
jignit, lovit în prestigiul lui. 
Și ezita între un răspuns dur 
sau o glumă usturătoare. L-a 
salvat vecinul nostru.

— Apoi, tovarășe președinte, 
dacă dumnealui duce scara la 
arie, cine ne mai învață copiii 
la aritmetică ?

— Eu știu că acum, tova
rășa’ e-n vacanță !

— Oare, măi Neculai, s-a 
adresat vecinul nostru către 
președinte cu dojană, îndrăz- 
nit-ar-fi tata ori tată-tu să 
ceară învățătorului nostru, lui 
domnu’ Dandu, să ducă scara 
la arie ?

Președintele și-a tras pălă
ria pe ochi, a mînie. Vecinul 
nostru nu l-a cruțat:

— Uite tocm-acu dumnea
lui o sfîrșit de cetit o carte. 
Iar deseară mi se pare are de 
lucru la căminul cultural. 
Scara nu se afla în sama dîn- 
sului, ci a lui Costache, briga
dierul. Am ieșit și eu în ogra
dă. Recunosc, discuția îmi fă
cea o deosebită plăcere. Pre
ședintele și-a ridicat pălăria 
împingînd-o spre ceafă, semn 
că-și verifica poziția. A dat cu 
biciul în cal și-a pornit mai

departe. Nu părea convins. S-a 
convins peste un an, cînd co
pilul a început lecțiile de al
gebră, în clasa a V-a.

— Păi, ca să ai cap pentru 
asta, trebuie să muncești, nu 
glumă, s-a scuzat el 1 M-am 
schimbat și eu, dac-am văzut 
ce lucru grozav e algebra 
asta...

Regimul nostru pune omul 
la munca pentru care-i pregă
tit și-l ajută s-o facă bine, cit 
mai bine. De aici și prestigiul 
fiecărei profesii.

Hărnicia
poartă numele

oamenilor
(la 
iar 
lâ prețul de cost pe trei luni 
se ridică la peste 3 000 000 lei.

Chiar și numai aceste cifre 
pot. ilustra îndeajuns dimensi
unile preocupărilor fructuoa
se, eforturile colectivului, pen
tru a răspunde cerințelor și 
exigențelor mereu sporite ale 
milioanelor de beneficiari ai 
fabricii. Dar dincolo de aceste 
cifre sînt faptele oamenilor, 
entuziasmul și priceperea lor.

producția valorică), 
economiile Suplimentare

Punctul de pornire în pro
ducția fabricii îl constituie a- 
telierul de creație. Anual sînt 
concepute aici peste 3 000 de 
modele. In întrecerea socialis
tă creatorii urmăresc să reali
zeze modelele cele mai fru
moase, corespunzătoare bunu
lui gust, în linii moderne, de
cente.

Arta creatorilor și măiestria 
croitorilor, mai bine-zis a croi- 
toreselor, ele constituind ma
joritatea în fabrică, se îmbi
nă armonios. „Interesul nos
tru spune Ana Bogdan, secre
tara organizației U.T.C. de la 
Sectorul 
strictețe 
nologiei 
aceasta 
multiple 
nare
noastră a căutat să folosească 
experiența bogată, competența 
profesională a muncitorilor 
mai vechi din fabrică, pentru 
ajutorarea tinerilor începă
tori în meserie. Deseori cele 
mai bune lenjerese-croitorese 
din sector ca : Dincă Constan
ța, Horceac Petruța. Scraba 
Elena și altele au fost invitate 
in mijlocul tinerelor pentru a 
le vorbi, a le împărtăși din 
cunoștințele lor. Ne-am orien
tat, de asemenea, ca în atelier 
tinerele să lucreze în apropie-

II este respectarea cu 
a modelului, a teh- 
stabilite. Dar pentru 
trebuie să posedăm 
cunoștințe, o îndemî-

perfectă. Organizația

rea acestor tovarășe pentru a 
le cere îndrumarea ori de cîte 
ori au nevoie. în organizația 
noastră sînt numeroase exem
ple de tinere fruntașe ca Moi- 
se Maria, Petcu Ioana, Neac- 
șu Paula și altele care se în
scriu în rîndul muncitoarelor 
evidențiate lună de lună în în
trecerea socialistă“.

Cu răspundere și atenție 
s-au ocupat de antrenarea ce
lor peste 2 600 de tineri în în
trecerea socialistă, toate orga
nizațiile de bază U.T.C.

„La noi, în sectorul confecții 
bărbătești, spunea Marin Tele- 
garu, secretarul organizației 
U.T.C., a fost întocmit în urma 
unui studiu amănunțit pe flu
xul tehnologic, un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice 
cu prevederi concrete, la o- 
biect. Pentru a veni în spriji
nul tinerilor am solicitat pe 
tov. Petru Micloș, adjunct al 
șefului de secție să vorbească 
într-o adunare generală, tine
rilor. detaliat despre fiecare 
punct din planul de măsuri, 
despre modul aplicării lor 
producție, despre eficiența 
conomică a acestora.

Am îndrumat apoi pe cei
proape 100 de tineri, să parti
cipe la cursurile de ridicare a 
calificării și la un ciclu de ex
puneri însoțite de demonstra
ții practice susținute de tehni
cienii și muncitorii cei mai 
pregătiți din sector".

in 
e-

a-

20). în
WINNETOU 
ambele serii

rulează
13,30
16,30, 20,15).

WINNETOU — cinemascop — 
seria I

rulează la Flacăra (orele 10;
15.30) 18) 20,30), în comple
tare, Cu acul și ața.

WINNETOU — cinemascop — 
(seria a Il-a).

rulează la Drumul Sării (ore
le 15j 17,30; 20), Miorița 
(orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) . în completare, Vizita 
conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișăna.

RĂSCOALA — cinemascop 
rulează ia Buzești (orele 15;
17,45; 20,30), Gloria (orele 
10) 12,30; 15,15) 18; 20,45).

— Hațegu-

la Dacia (orele 9 —
— in continuare.

în competare, Tara 
lui.

SAȘA — SECRETUL 
CUTULUI

rulează la Crîngași 
15,30; 18: 20,30).

FINALA BUCLUCAȘA
rulează la Grivița (orele 10; 
12,15; 16) 18,15; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează la Bucegi (orele 
12,30; 15,30; 18; 20,30). 
completare, Energia.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Unirea (orele 
16; 18,15; 20,30).

TOM JONES
rulează la Vitan (orele 
15,30; 18,15; 20,45).

DIVORȚ ITALIAN 
rulează Ia Munca (Orele 
10,30; 15,30) 18) 20,30).

DUPĂ MINE, CANALII I
rulează la Aurora (orele 10; 
12,30, 15) 17,45 ; 20,30). în 
completare, Orizont științi
fic nr. 1, Flamura (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30). In 
completare, Cabinetul de 
stampe.

TRE

(orei«

10i 
în

11»
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PESTE 1
față

în Vietnamul de sud
«

de 
„tehnice" (pentru că, 
oficial, rasismul nu e 
la Canberra). Energicii 
ai „purității Australi-Situația se menține

HOTARE : W
W» - ::

IW

etita din iotogra 
iie zimbește cu 
gingășia și naivi
tatea celor șase 
ani ai săi. Imagi
nea aceasta obiș
nuită (un copil 
cu zimbetul pe 
buze) ascunde în 

o istorie amară, 
insulele Fidji din

cazul de 
Născută in

Melanesia, micuța Nancy Pra- 
sad a fost adusă în Australia, 
in 1961, de sora ei, căsătorită 
cu un emigrant din Anglia, Reg 
Powditch. Cu consimtămintul 
părinților lui Nancy, soții Pow
ditch, care locuiesc la Mei- 
bourne au vrut să adapteze co
pilul. Nancy s-a născut cu pie
lea neagră. E copil „de culoa
re". Și autoritățile australiene, 
care apără cu strășnicie „pu
ritatea societății albe“ au de
clarat-o element „periculos“ ■

Demersurile soților Powditch 
au fost respinse. Au fost invo
cate, bineînțeles, tot felul 
pretexte 
In mod 
legiferat 
păzitori

Guvernul de la 
Saigon depune efor
turi serioase pentru 
a calma situația din 
orașele situate în 
centrul țării. La Da 
Nang se află un de
legat al guvernului, 
Seneralul Ton That 

inh, care a fost nu
mit și comandant ai 
Regiunii I militare. 
El a avut convorbiri 
cu reprezentanți al 
comitetelor populare 
revoluționare.

Marți seara, generalul Ton 
That Dinh a ținut o conferin
ță de presă în care a averti
zat că „va lua toate măsurile 
pentru a pune capăt tulbură
rilor“. El a precizat de aseme
nea, că „nu vor mai fi organi
zate manifestații sau arestări 
fără autorizația sau ordinul 
său“.

Avertismentele guvernului 
lui Ky, relevă coresponden
tul agenției France Presse, 
nu-i înspăimîntă se pare pe 
liderii budiști. în orașele din 
centrul țării, îndeosebi la Da 
Nang, cu tot calmul aparent, 
situația se menține încordată. 
La Saigon, liderii budiști au 
făcut marți noi declarații 
antiguvernamentale și anti- 
americane. într-un comunicat 
al Institutului budist din Sai
gon, semnat de președintele 
Comitetului forțelor budiste, 
Thich Thien Minh, se arată că 
„budiștii sînt obiectul unor 
provocări periculoase ale pos
tului de radio Saigon“. Comu
nicatul le cere budiștilor „să 
rămînă vigilență in această

perioadă extrem de gravă". 
„Radio Saigon, se arată în co
municat, deformează eveni
mentele și îi jignește pe bu
diști, creînd în mod intențio
nat instabilitate, tulburări și 
dezordini de care, în mod fals, 
sînt acuzați aceștia“.

„Pentru restabilirea păcii 
în Vietnam este necesară ple
carea din țară a americani
lor“, a declarat tot marți lide
rul budist Thich Quang Lien, 
membru în Comitetul Central 
al Comitetului budist (comi
tet condus de Thich Thien 
Minh). în continuare el a ară
tat că „americanii trebuie 
să-și modifice politica dacă 
vor să se realizeze o pace du
rabilă în Vietnam. Această 
pace trebuie însă să se ba
zeze pe acordurile de la Ge
neva... Se continuă, însă, în 
momentul de față metoda Iui 
Ngo Dinh Diem. Cel care vor
bește despre pace este imediat 
calificat drept comunist“.

★
pacifiști americani 

opun politicii S.U.A.
Șapte 

care se 
în Vietnam și cer retragerea 
trupelor lor din această țară 
se găsesc în prezent la Saigon, 
unde urmează să țină 
miercuri o conferință de pre
să. Delegația este condusă de 
reverendul A. J. Muște, pre
ședintele Comitetului națio
nal american pentru nonvio- 
lență, cunoscut ca unul din
tre organizatorii marelui marș 
al păcii din New York la 
care au luat parte circa 
40 000 de persoane ce se opun 
politicii americane în Viet
nam.

VIENA 19. — Corespondentul Agerpres,
P. Stăncescu, transmite : Ieri seară, după ce 
impasul negocierilor bipartite a fost definitiv, 
conducerea Partidului populist a completat 
lista noului guvern format numai din reprezen
tanții săi.

Din cabinet fac parte Josef 
Klaus cancelar, Fritz Bock, 
vicecancelar și ministrul co
merțului, Wolfgang Schmith, 
ministrul finanțelor, Theo- 
dor Piffl-Percevic, ministrul 
învățămîntului, Karl Schl- 
einzer, ministrul agricultu
rii, Georg Prader, mini
strul apărării, Hans Klecatsky, 
ministrul justiției, Grete Re- 
hor, ministru pentru proble
mele sociale, Franz Hetzenau- 
er, ministru de interne și 
alții. Situația politică de 
luni, cind trebuia hotărît 
în cele din urmă dacă 
guvernul va fi format din re
prezentanții partidelor popu
list și socialist sau va cu
prinde numai miniștri popu- 
liști, a avut o evoluție drama
tică. Inițial se stabilise ca 
răspunsul Partidului socialist 
să fie dat în primele ore ale 
după-amiezii dar dezbaterile 
reprezentanților săi și contac
tele telefonice între liderii ce
lor două partide au durat așa 
de mult încît tot programul

zilei a fost schimbat. Modifi
cările de ultimă oră făcute de 
Partidul populist condițiilor 
sale n-au dat satisfacție re
prezentanților partidului socia
list care le-au considerat cu 
30 de voturi împotriva a 10, 
ca nefiind corespunzătoare cu 
însărcinarea dată de congresul 
extraordinar al Partidului so
cialist. Astfel, după 20 de ani, 
colaborarea partidelor popu
list și socialist în guvern ia 
sfîrșit. Populiștii vor guverna 
singuri pe baza celor 85 de 
mandate din 165 de care dis
pun în 
liștii cu 
zentînd 
al țării,
opoziției. Cei șase deputați ai 
Partidului național liberal de 
extremă dreaptă n-au posibi
litatea să modifice raportul de 
forțe în Parlament. După cum 
se știe, adoptarea anumitor 
schimbări constituționale ne
cesită o majoritate de două 
treimi în Parlament, adică 110 
voturi.

Parlament, iar 
74 de mandate 
al doilea mare 
vor trece pe

socia- 
repre- 
partid 
banca

n vot disputat, ca într-o cursă în care cîștigăto- 
Urul devine cunoscut abia pe linia de sosire. 20 

pentru, 19 abțineri. Suficient, totuși, pentru ca 
opoziția să înscrie o victorie care a înfuriat au
toritățile locale. Deci, președinte al Adunării le
gislative a statului Goias va fi exponentul gru
pării de opoziție „Mișcarea democratică brazi
liană“. îndată după vot, militari înarmați și-au 
făcut apariția. Armata a înconjurat clădirea 

parlamentară și o supraveghează cu strictețe. Va fi anulat 
votul ? Pare dificil cu toate că, de la abandonarea normelor 
democratice, oficialitățile iși pot permite să modifice chiar 
configurația unui scrutin. In privința aceasta, ministrul de 
interne al Braziliei, mareșalul Cordeiro de Faria, a oferit 
mărturii care au pus în dificultate guvernul. Ministrul a 
dezvăluit caracterul antidemocratic al actualei curse elec
torale braziliene.
venția partidului 
reconstrucție“ 
care va trebui 
să-și desemne
ze candidatul 
în alegerile 
prezidențiale.

Succesiunea de 
„acte institu
ționale“ a 
transformat în
tr-o formalitate 
actele i 
rale.
populară 
mai are 
o greutate, 
ritabila 
pută se 
mă între personalitățile care năzuiesc a obține învestitura 
de candidat guvernamental. Candidatul este lipsit de emoții. 
El se poate considera „ales“ deoarece votul în Congres nu 
poate oferi surprize. Deputății de pe băncile guvernamentale 
sînt în majoritate și ei nu iși pot permite, decît cu riscuri 
serioase, dezertări. Scenariul este pus la punct pîflă în cele 
mai mici amănunte. Ministrul apărării, Artur da Costa e 
Silva, pare a avea șansa nr. 1, deși actualul președinte Cas- 
tello Branco nu pare pe deplin încintat să-i acorde sprijinul. 
Unii comentatori i-au atribuit lui Branco intenția de a lan
sa in cursa prezidențială contracandidați. S-au pus în cir
culație mai multe nume, printre care și cel al ministrului 
de interne despre care se afirma că ar fi „unul din favoriții“ 
mareșalului Branco. Ministrul și-a retras însă candidatura 
declarînd — cu autoritatea funcției sale — că procedura im
pusă convenției partidului guvernamental exclude „orice 
competiție loială și democratică“. Un gest similar ar fi fost 
făcut de ministrul agriculturii, Braga, care, de asemenea, 
își depusese candidatura pentru înalta funcție. Gestul ma
reșalului Cordeiro de Faria nu va rămîne fără urmări. Se 
așteaptă ca el să-și prezinte demisia din guvern.

In condițiile în care armata deține cuvîntul decisiv, adver
sarii ministrului apărării par lipsiți de perspectivă. Veto-ul 
militar poate exclude din cursă orice candidat care nu este 
agreat de comandanții armatei. Iar mareșalul Castello Bran
co are puține posibilități de manevră.

Dacă nu vor interveni modificări de ultimă oră, în cursa 
electorală braziliană va exista doar... un singur pretendent la 
titlul. Iar cîștigătorul va fi cunoscut înainte de start !

La 26 mai, la Brasilia, se va întruni con- 
guvernamental „Alianța naționlă pentru

Comentariul rilei

Dezbaterile din Parlamentul
fiancez

PARIS 19 — Coresponden
tul Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Marți după-amia- 
ză au început în Parlamentul 
francez dezbaterile asupra 
moțiunii de cenzură împotri
va politicii guvernamentale 
în problemele N.A.T.O., de
pusă de deputății socialiști. 
Primul vorbitor a fost Guy 
Mollet, secretar general al 
Partidului Socialist, care a 
explicat motivele depunerii 
moțiunii de cenzură.

înainte de începerea ședin
ței secretarul general al Parti
dului Comunist Francez, Wal-

deck Rochet a precizat în îața 
ziariștilor că deputății comu
niști nu vor vota în favoarea 
moțiunii de cenzură. Nu pu
tem desigur vota în favoarea 
unei moțiuni care condamnă 
retragerea forțelor franceze 
de sub comanda americană 
din N.A.T.O. și care cere men
ținerea bazelor americane în 
Franța, a spus el.

Primul ministru Pompidou 
urmează să răspundă miercuri 
criticilor aduse guvernului. 
Votul asupra moțiunii de cen
zură va interveni probabil 
miercuri seară.

începutul acestei primă
veri a regăsit pe străzile 
multor orașe din R. F. 
Germană, numeroși cetă
țeni care au demonstrat 
pentru pace, împotriva 
înarmării nucleare. In fo
tografie : aspect de la o 
demonstrație ce a avut 
loc recent în orașul Oifen- 
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ei” au ajuns repede să treacă 
frontiera ridicolului pur : ei 
emis un ordin de expulzare 
„periculoasei Nancy“.

Atunci, insă, cind micula 
în virstă de 3 ani — a iost 
dusă pe aeroport, escortată
polițiști, pînă Ia scara avionu
lui care urma s-o ducă Înapoi 
la Fidji, a intervenit un lucru 
pe care autoritățile nu-1 prevă- 
zuseră. Incinta aeroportului din 
Melbourne a iost literalmente 
luată cu asalt de cîteva sute de 
studenfi care au smuls copilul 
din brațele polițiștilor.

După această „răpire’, în 
vreme ce copilul a iost ascuns 
la loc sigur pentru a nu risca 
să încapă iar pe mina autorită
ților, studenții și mii de cetă
țeni din Melbourne au început 
o adevărată campanie pentru a 
împiedica expulzarea Iui Nancy. 
Nevoite să dea Înapoi, oficia
litățile au încercat să acțione
ze mai pe ocolite, să folosească 
alte piedici. Oficiul juridic al 
municipalității capitalei austra
liene i-a „sfătuit“ pe solii Pow
ditch că dacă Nancy s-ar în
toarce în Fidji și apoi ar pleca 
în Anglia împreună cu dînșii, 
ar putea fi adoptată legal acolo, 
revenind apoi în Australia ca 
un „copil al unor părinți albi". 
Complicata și foarte costisitoa
rea procedură inventată de ra
siști pentru a împiedica adop
tarea fetitei de culoare s-a lo
vit, încă o dată, de acțiunea o- 
piniei publice. Muncitorii por
tuari australieni au lansat o 
colectă. Sute de oameni Iși tri
mit actualmente contribuția lor 
modestă pentru a acoperi 
cheltuielile legate de noua „ba
rieră" — de data aceasta, ma
terială — pe care autoritățile 
rasiste vor s-o pună in fala 
„periculoasei’ fetite din Fidji.

O fotografie... o fetită 
zimbește.

Nu, istoria 
fotograiie nu 
în orice caz, 
amară, 
simplă și 
umanismul, despre repulsia 
iată de rasism a oamenilor 
simpli dintr-un mare oraș aus
tralian.

EUGENIU OBREA
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LAOS. — Populația intimpină 
cu bucurie pe ostașii tortelor 

Paiet Lao

înainte de start?

legată de această 
e o istorie amară, 
nu in primul rlnd 

Este în fond, o poveste 
emoționantă despre 

despre 
rasism

Reinstalat cu mai 
multă nădejde în ve- 
chiu-i fotoliu, George 
Brown, ministrul englez 
al economiei, are de re
zolvat un dosar volumi
nos : naționalizarea oțe
lului, locuințele, sala
riile, stabilizarea lirei, 
îmbunătățirea balanței 
de plăți etc. în plus, 
pe plan extern, A.E.L.S. 
ridică probleme econo
mice nu mai puțin pre
sante, nu mai puțin di
ficile. Ce să facă mai 
întîi ? „FRANCE PRES
SE“ este de părere 
că, vrînd-nevrînd, pri
ma misiune pe care 
Brown trebuie s-o înde
plinească este „calma
rea partenerilor Ma
rii Britanii din A.E.L.S.“.

De ce trebuie „cal
mat“ A.E.L.S.-ul? După 
cum se știe, la 12 mai, 
la Bergen (Norvegia) se 
va deschide sesiunea 
Consiliului Ministerial 
al acestui organism 
(pentru pregătirea 
siunii are loc în 
zent, la Geneva, 
niunea

Consultativ al A.E.L.S.). 
Or, în cadrul dezbateri
lor de la Bergen se aș
teaptă ca „nemulțumi
rea latentă“ a partene
rilor Londrei să izbuc
nească „cu violență“.

Nemulțumirea are 
multe surse. în primul 
rînd este vorba de per
sistența faimoasei supra
taxe (de 15 și apoi de

Anglia de 
spiritului tratatului 
la Stockholm (care 
la baza A.E.L.S.) în 
săși substanța sa. 
aceea partenerii 
pregătiri pentru 
atac frontal — la 
mai — împotriva 
prataxei; se crede 

oei vor exercita 
nică presiune

puter- 
asupra

dicat decît în momen
tul înființării A.E.L.S.

Se presupune că, 
sesiunea anunțată, 
potriva Angliei vor
formulate critici și în 
legătură cu alte măsuri 
luate de Londra : acor
darea de concesii fis
cale exportatorilor bri
tanici, înlesniri pentru
investițiile în industria

MISIUNE DE... CALMARE

se- 
pre- 
reu- 

Comitetului

• S-A încheiat vizita făcută in 
Birmania de Liu Șao-ti, președinte
le Republicii Populare Chineze. In 
comunicatul chino-birmanez publi
cat cu acest prilej se arată ca 
președintele Liu Șao-ti și generalul 
Ne Win, președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane, 
au avut convorbiri în probleme de 
interes comun pentru cele două 
țări și în probleme referitoare la 
lupta popoarelor afro-asiatice pen
tru obținerea și consolidarea inde
pendentei naționale. Președintele 
Liu Șao-ți și generalul Ne Win 
și-au exprimat satisfacția față de

; ’ IWO«« I

ETIOPIA. — Monumentul Leului dm Addis Abeba

10 la sută) instituită de 
laburiști la prima cu
cerire a Whitehall-ului, 
în octombrie 1964. A- 
ceastă suprataxă pri
vează pe ceilalți mem
bri ai A.E.L.S. de o 
mare parte din avan
tajele pe care, în mod 
normal, ar trebui să le 
ofere reducerea tarife
lor vamale dintre „cei 
șapte“. Cei lezați de 
bariera britanică acuză

Angliei pentru ca 
aceasta să procedeze lă 
desființarea totală a 
suprataxei. Dacă aceas
ta nu va fi desființată 
pînă la sfîrșitul anu
lui, se va ajunge la o 
situație paradoxală, de
oarece celelalte state 
membre ale Asociației 
și-au redus taxele lor 
vamale în timp ce cel 
mai mare stat membru 
menține aceste taxe la 
un nivel chiar mai ri-

prinnavală — care,
Cartea Albă a apărării, 
a dobîndit întîietate a- 
supra aviației —, res
tricțiile asupra creditu
lui bancar 
redresării 
plăți) etc.

Datorită
de nemulțumiri la adre
sa britanicilor, A.E.L.S. 
trebuie să lase pe pla
nul doi ambiția privind 
crearea unei piețe co
mune atotcuprinzătoare

(în scopul 
balanței de

acestui șir

(formată din „cei șase'*, 
„cei șapte“, eventual și 
din alți parteneri). 
Ziarul vest - german 
„FRANKFURTER RUN
DSCHAU“ scrie că a- 
ceastă problemă nici nu 
va fi măcar evocată la 
sesiunea din mai. Zia
rul este de părere că 
„divergențele interne 
din A..E.L.S. sînt în mo
mentul de față tot atît 
de mari ca și cele din 
Piața comună“.

Prin urmare Marea 
Britanie are ce „calma“. 
Ea ar dori însă ca să 
atenueze de pe acum 
conflictul, astfel ca la 
Bergen tirul antibrita- 
nic să poată fi ușor ba
rat. Sarcina calmării, 
încredințată lui Brown, 
este însă foarte dificilă. 
Prin ce va reuși minis
trul s-o ducă la bun 
sfîrșit ? Ce va putea 
oferi el în schimb ? în 
orice caz, se consideră 
că de astă dată parte
nerii britanicilor nu se 
vor mai mulțumi cu dis
cursuri.

ION D. GOIA

KM. RUGAR

Sesiunea Comisiei

GENEVA 19. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite: Comisia Econo
mică a Națiunilor Unite pen
tru Europa a ascultat rapor
tul Biroului Internațional al 
Muncii (O.I.M.) prezentat de 
dr. R. A. Metall cu privire la 
situația forței de muncă. Exa- 
minînd situația din Europa 
occidentală, raportul constată 
că tendința de creștere a fo
losirii mîinii de lucru s-a în
cetinit. în 1965 în industriile 
prelucrătoare dintr-o serie de 
țări s-au înregistrat cifre in
ferioare celor din anul prece
dent. Lipsa de personal cali
ficat s-a menținut, imigrația 
mîinii de lucru străine nepu- 
tînd soluționa această proble-

II. pentru Europa
mă decît parțial. De aseme
nea, productivitatea a atins 
un ritm de creștere inferior 
necesităților economiei.

în cadrul dezbaterilor asu
pra activității comitetului 
pentru chimie, delegatul ro
mân, Iacob Ionașcu, a propus 
uniformizarea formularelor 
statistice ce sînt comunicate 
în domeniul petrochimiei și 
studierea mai aprofundată a 
implicațiilor economice ale 
progreselor tehnologice în a- 
cest sector. în cursul dezba
terilor s-a subliniat necesita
tea industrializării țărilor din 
Africa, Asia și America La
tină, dispunînd de resurse 
pentru crearea unei industrii 
chimice și petrochimice.

evoluția relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
relații bazate pe prietenia tradițio
nală și pe principiile coexistenței 
pașnice.

• ZIARUL „L'Unita" publică un 
comunicat In care se arată că In 
15 aprilie a.c. numărul membrilor 
Partidului Comunist Italian era de 
1 477 071, iar al membrilor Federa
ției Tineretului Comunist Italian, 
de 134 355. Numai în primele trei 
luni ale acestui an, au iost primiți 
in P.C.I. 90 930 noi membri, iar în 
federația de tineret a partidului — 
22 917.

• DUPĂ cum transmite agen
ția China Nouă, la 19 aprilie 
Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit delegația 
guvernamentală comercială a 
U.R.S.S., condusă de I. T. Gri- 
șin, locțiitor al ministrului 
unional al comerțului exte-

Petrosian și Spasski au început turneul pentru ciști- 
garea tuiului mondial de șah

rior, care face în prezent o 
vizită în R. P. Chineză.

o Poliția spaniolă a inter
venit marți pentru a pune ca
păt unei manifestații a stu
denților din Barcelona și 
pentru a împiedica ținerea 
unei întruniri ce urma să fie 
organizată de Sindicatul stu
dențesc interzis de autorități.

Studenții au cerut reprimi
rea unuia dintre profesorii 
concediați de autorități, pen
tru că a participat la fonda
rea Sindicatului liber al stu
denților.

• LA „Metropol Theater" din 
Berlin a avut loc concertul orches
trei simfonice a Radiodifuziunii 
R. D. Germane cu concursul vio
loncelistului român Radu Aldulescu 
și violonistului Gydrgy Garay din 
R. P. Ungară.

Concertul, care a cuprins o pie
să pentru orchestră de Paul Des- 
sau, Cantata de Hans Eisler, Con-

certul pentru violoncel, vioară și 
orchestră de Brahms și Simfonia a 
V-a de Beethoven, s-a 
un deosebit succes.

® LA Hollywood au 
nate premiile Oscar pe 
Sound of music" („Acordul muzi
cii") a primit premiul Oscar 
pentru cel mai bun film a- 
merican al anului. Această reali
zare, consacrată vieții familiei de 
cîntăreți și muzicieni von Trapp, a 
obținut și alte trei premii — pen
tru cea mai bună regie, cel mai bun 
montaj și cea mai bună adaptare 
muzicală. Pentru interpretare, Os- 
carul a fost acordat actriței engle
ze Julie Christie și actorului ame
rican Lee Marvin pentru rolurile 
din „Darling" și, respectiv, „Cat 
ballou".

Oscarul pentru cel mai bun film 
străin a fost decernat filmului ce
hoslovac „Obchod na Korze" (Ma
gazinul de pe strada principală"), 
iar premiul pentru cel mai bun 
scurt metraj filmului francez „Le 
Poulet" („Puișorul").
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