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Economii «fie combustibil

Semănatul porumbului
Cu toate că 

săptămîna tre
cută vremea a 
fost în general 
instabilă și u- 
medă, tempera
tura solului a 
început să urce, 
în ultimele zile, 
temperatura a

aiuns în numeroase raioane din 
Oltenia, Moldova și din vestul țării 
Ia 9—12 grade. Sînt create astfel 
în multe locuri condiții prielnice 
pentru executarea semănatului la 
porumb.

Folosindu-se zilele bune de lucru, 
în unele gospodării de stat și co
lective a și început semănatul. 
La gospodăria colectivă din Vi- 
tănești, regiunea București, me
canizatorii de la S.M.T. și-au orga
nizat munca în două schimburi. în 
felul acesta, paralel cu pregătirea 
terenului, au semănat primele su
prafețe cu porumb. Și în alte gos
podării colective și de stat din re
giunile București și Oltenia s-au 
semănat unele suprafețe cu porumb 
pe terenurile mai zvîntate.

In zilele următoare, pe măsură 
ce va permite timpul, trebuie să 
se treacă cu toate forțele la semă
natul porumbului. în acest scop 
este necesar să se identifice toate 
suprafețele mai zvîntate, care pot 
fi lucrate mai ușor. întrucît în pri
măvara aceasta, cu ploi numeroase, 
perioada de semănat s-a scurtat 
foarte mult, oamenii muncii din a- 
gricultură sînt chemați să depună 
eforturi deosebite pentru 
zi bună de lucru în cîmp 
losită din plin.

Agrotehnica recomandă
rile făcute din toamnă să fie lucra
te cu grapa cu discuri, în agregat 
cu grapa cu colți și chiar în aceeași 
zi să se treacă la semănat. Terenu-

ca fiece 
să fie fo-

ca arătu-

rile rămase nearate din toamnă vor 
trebui arate cit mai repede și gră- 
pate în aceeași zi.

Se cuvine întreprins tot ce este 
necesar pentru ca semănatul po
rumbului să se termine cît mai re
pede. întîrzierea acestei lucrări 
face ca înfloritul și formarea bo
bului la porumb să aibă loc abia 
în perioada secetoasă din lunile 
august și septembrie, fapt care 
provoacă scăderea producției la 
hectar.

Bineînțeles, în stabilirea datei 
optime pentru însămînțări trebuie 
să se țină seama de condițiile con
crete ale fiecărei zone în parte. Nu 
se recomandă ca porumbul să fie 
semănat în pămînturile reci și pu
ternic îmbibate cu apă deoarece se 
poate produce clocirea semințelor 
și deci pierderea lor. Pe astfel de 
terenuri este bine ca semănatul să 
se facă la adîncime mai mică întru- 
cît, odată cu încălzirea timpului, 
boabele să poată răsări mai repede.

Pentru ca semănatul porumbului 
să se facă la timp și la un înalt 
nivel agrotehnic este necesar ca in
ginerii și tehnicienii agronomi, pe 
baza cunoașterii temeinice a stării 
terenurilor — temperatură, umidita
te etc. — să indice cu spirit de răs
pundere cînd și în ce fel să se facă 
semănatul. în zilele ce urmează, 
pe ogoarele țării va trebui să 
se muncească. intens. Organele 
și organizațiile de partid, sfaturile 
populare, toți oamenii muncii din 
agricultură — mecanizatorii, colec
tiviștii, lucrătorii din gospodăriile 
de stat — să nu precupețească 
nici un efort pentru a asigura suc
cesul lucrărilor agricole. Grăbirea 
semănatului la porumb este în mo
mentul de față sarcina cea mai im
portantă în campania, agricolă de 
primăvară.

IAȘI (coresp. „Scîn
teii”). — Mecanicii și 
fochiștii de la Depoul 
C.F.R;-Iași se strădu
iesc să întîmpine ziua 
de 1 Mai cu noi succe
se în producție. In pri
ma decadă a lunii a- 
prilie, colectivul depou
lui a economisit 150.000 
kg. combustibil conven
țional și a remorcat pe 
distanța Socola-Bîrlad 
20 ^trenuri cu tonaj 
sporit.

Aceste succese se 
datoresc extinderii ex
perienței înaintate în 
remorcarea trenurilor. 
Mulți mecanici frun
tași, printre care Gheor
ghe Popovici, Ion Pos- 
tuhov, Ion Popovici, 
Mircea Moșneagu și 
alții, sînt exemplu în 
realizarea sarcinilor ce 
le revin. La propune
rea organizației de par
tid, în fiecare decadă au

DE PESTE HOTARE

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La 
ûzina mecanică Cîmpina se extind larg 
in cadrul întrecerii metodele avansate de 
muncă. La turnătorie s-a introdus anul a- 
cesta turnarea centrifugală. Folosind a- 
ceastă metodă, echipa de turnători con
dusă de Nicolae Irimescu a redus sim
țitor rebuturile. Pentru îmbunătățirea cali-

loc schimburi de expe
riență în cadrul cărora 
mecanicii și fochiștii 
fruntași expun metodele 
de muncă pe care le fo
losesc.

în cinstea zilei de 
1 Mai, mecanicii și fo
chiștii și-au propus să 
extindă metoda remor- 
cării trenurilor cu to
naj sporit la toate tre
nurile de marfă ce le 
vor conduce pe distan
ța Socola-Bîrlad.

Prin extinderea tehnologiei avansate

i ti

Acțiuni
tinerești

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). — 
In orașul și satele raionului Odor- 
hei, tineretul desfășoară diferite ac
țiuni de folos obștesc. Ieri, peste 
2200 de tineri din școlile și întreprin
derile orașului Odorhei au participat 
la lucrările de înfrumusețare a ora
șului, sădind mii de puieți și flori.

jurul comunelor Zetea, Vlăhița etc.

De la începutul anului, stațiunea do incubație a G.A.S. „Mihail Kogălniceanu", regiunea Dobrogea, a 
livrat gospodăriilor de stat și colective din regiune peste 130.000 de pui. In fotografie : Inginerul și opera
toarele fac selecționarea ouălor înainte de a fi introduse în incubator. (Foto : M. Andreescu)
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Curs pentru 
creatorii 

de tipare
Tn vederea îm

bunătățirii calită
ții tricotajelor s-a 
organizat recent 
un curs de ridicare 
a calificării creato
rilor de tipare.' La 
aceste cursuri — 
care se țin la clu
bul fabricii ,;A- 
desgo“ din Capi
tală — participă 
numeroși tehni
cieni din fabricile 
de tricotaje.

ACTIVITATE
TUftlSTiCA

SUCEAVA (co
resp. „Scînteii"). 
Ieri, un grup de 
oameni' ai muncii 
din orașul Sucea
va au plecat .în
tr-o excursie ' ‘ la 
Cluj cu autocare
le agenției O.N.T.- 
,,Carpati"-Suceava. 
Ei au vizitat gră
dina botanică și 
alte instituții.

Numai în primul 
trimestru al anului 
peste 6.000 excur
sioniști din Sucea
va au vizitat ora
șul București și 
alte localități.

DUMINICA ÎN ORAȘUL
SIDERURGIȘTILOR

In laboratorul uzinei de mașini 
electrice din București. Inginerul 
Cornel Chivăran verificînd, la o 
mașină de încercări mecanice, 
calitatea izolației unor conduc
tori de bobina].

(Foto : R. Costin)

făfiî pompelor de adîncime s-au pus în 
funcțiune noi băi de cromaj ; în felul a- 
cesta producția de pistoane cromate s-a 
dublat.

S-a extins, de asemenea, călirea prin 
curenfi de înaltă frecventă. Datorită aces
tor măsuri în ultimele 2 luni uzina n-a 
mai primit nici o reclamație de la bene
ficiari. De la începutul anului și pînă în 
prezent s-au obținut economii suplimen
tare la prețul de cost în 
600.000 lei.

Calitatea — 
obiectiv principal

CLUJ (coresp. „Scînteii'). Colectă 
vui uzinei „Carbochim" din Cluj ob-i 
ține succese însemnate in întîmpN 
narea zilei de 1 Mai. La secția car-< 
bură de siliciu s-a fabricat în acest 
an numai carburi de calitatea L 
Aceste succese se datoresc muncii 
conștiincioase și pricepute a unor 
echipe — cum este, de pildă, cea 
condusă de Aurel Coroiu — care 
au dat o mare atenție sortării caw 
burii de siliciu Înainte de concasare.

La secția electrocorindon, pesté 
75 la sută din producție a fost de 
calitatea I, neexistînd nici un lot 
de calitatea a IlI-a.

Și muncitorii de la secția electrozi 
siderurgici obțin realizări de seamă 
în întrecere. Aici, 99,5 la sută din 
producția 
decadă a 
litatea I. 
conduse 
Gheorghe
mod deosebit în lupta pentru im- 
bunătățirea calității produselor.

lunii martie și din prima 
lunii aprilie, a fost de ca-*

Brigăzi cum stnt cele 
de Ștefan Mureșcm șl 
Vodă, s-au evidențiat în

valoare de peste

Țesături mai multe și mai bune

LA MOSCOVA se deschide astăzi cel de-al XIV-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Comunist Leninist, eve
niment de mare însemnătate în viața tinerilor con
structori ai comunismului. Participanții la Congres vor 
dezbate raportul C.C. al U.T.C.L. și sarcinile care 
revin comsomoliștilor în lumina hotărîrilor Congresu
lui al XXII-lea al P.C.U.S.

FORȚELE PATRIOTICE LAOȚIENE, ajutate de popu
lație, au respins cu succes, în mai multe provincii ale 
Laosului, numeroase atacuri 'ale trupelor, .rebele. Tru
pele rebele care au atacat și ocupat temporar 
localitatea Muong Hun din provincia Luang Prabang 
au suferit grele pierderi. Rebelii s-au retras în ..pa
nică într-un sat din apropierea acestei localități ur
măriți de forțele armate ale guvernului legal laoțian. 

... CONSILIUL. MUNICIPAL din capjțalai Guatemalel și 
Consiliul superior al Universității San Carlos au cerut 
imediata demisie a președintelui Miguel Ydigoras 
Fuentes. Rezoluția adoptată de Consiliul Universității 
condamnă cu hotăirîre regimul terorist al dictatorului 
Ydigoras care la 12 aprilie a dat ordin să se tragă 
în studenții ce demonstrau în semn de protest îm
potriva fărădelegilor dictaturii.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA convocată de către 
organizația din cartierul vest-berlinez Schöneberg a 
Uniunii
ca doi călăi SS-iști care au luat parte la asasina
rea lui ~ ~ ""
ceastă
stabsschariührerul SS Otto și unterscharführerul SS 
Berger — trăiesc actualmente în libertate în Germa
nia occidentală.

Adevărata valoare a

în întrecerea în cinstea zilei de 
1 Mai, colectivul Uzinelor textile 
,,30 Decembrie“-Arad acordă o deo
sebită atenție îmbunătățirii calității 
produselor. Pentru a realiza țesă
turi mai multe și de calitate mai 
bună, în fiecare secție s-au' execu
tat în ultimul timp importante lu
crări de modernizare a utilajelor, 
au fost extinse o serie de meto
de înaintate de muncă, s-a orga
nizat un control riguros al cali
tății pe fiecare mașină. La ringu
rile din secția filatură s-a con
struit un suflător de scame cu 'a- 
jutorul căruia sînt înlăturate mul
te din defectele firelor. Ajutorii de 
meșteri din secția țesătorie asigură 
acum o mai bună reglare a răz
boaielor, contribuind astfel la 
sporirea indicilor lor de utilizare, 
în secția încleiat fire au fost in
troduse noi rețete de lucru care

permit îmbunătățirea calității ur
zelilor. In sectorul de finisaj s-a 
trecut la imprimarea cu coloranți 
reactivi. La fiecare loc de muncă 
se acordă o atenție sporită gospo
dăririi cu grijă a materiei prime 
și materialelor.

De la începutul anului șl pînă 
în prezent Ia filatură au fost rea
lizate peste plan mai bine de 
5.700 kg de fire, iar la țesătorie 
și finisaj peste 4.700 m p și, res
pectiv 33.000 m 1 țesături de bună 
calitate.

în fruntea întrecerii se află co
lectivele conduse de ajutorii de 
maiștri Ioan Müller, Ștefan Urcă 
și Marina Emeric, care reușesc să 
dea zilnic peste plan produse de 
bună calitate.

Ernst Thälmann să fie deferiți justiției. La a- 
întîlnire s-a ailat că asasinii lui Thälmann —

! ELEONORA PASCARU 
inginer

persoanelor persecutate de naziști au cerut

metalului

In această dumini
că orașul s-a trezit 

într-o dimineață sumbră, 
noroasă. în drum spre 
combinatul siderurgic, cei 
chemați să întrețină 
focul nestins al Hu
nedoarei — cocsarii, 
furnaliștii, oțelarii, lami- 
natorii —• au redat stră
zilor freamătul obișnuit. 

Sute de tineri siderur- 
giști și constructori au 
început ziua de ieri 
participînd la diferite 
acțiuni de muncă patrio
tică. în cîteva ceasuri 
400 utemiști au dat sta
dionului „Corvinul” un 
aspect curat, îngrijit. Un 
mare număr de tineri 
s-cțu îndreptat spre halda 
de zgură pentru a recu
pera deșeuri de oțel și 
fontă. Constructorii de 
pe șantierul nr. 4 s-au 
adunat în cartierul din 
jurul teatrului. Sîmbătă 
seara, la serata închina
tă lor, constructorii au 
hotărât să lucreze volun
tar la finisarea spațiilor 
comerciale pentru ca în 
cinstea zilei de 1 Mai 

; să fie date în folosință 
’ noi magazine. 22 șoferi și

doi excavatoriști 
tărît să vină în 
gospodăriilor i 
din jurul orașului, 
de-dimineață ei < 
ceput să transporte pe o- 
goarele G.A.C.-urilor pes
te 220 tone praf de do- 
lomită calcinată pentru 
amendamente calcaroase.

B^&e dimineață, Hune- 
doar a a cunoscut o 

activitate culturală in
tensă. La clubul „Fiii- 
mon Sîrbu”, echipa de 
teatru a Atelierelor cen
trale de reparații din 
cadrul întreprinderii de 
construcții siderurgice a 
prezentat în fața a peste 
200 de constructori un 
spectacol cu piesa: „Mina 
de oțel”; cercul de acor- 
deoane a reunit la lecții 
45 de constructori, în 
timp ce la cercul de ba
let, copii ai constructori
lor au repetat o suită co
regrafică ce va fi prezen
tată la demonstrația de 
1 Mai. ‘

La bibliotecă, peste 
250 cititori — din care

; au ho- 
ajutorul 

colective
. Dis— 
au în-

20 noi — au venit să 
împrumute cărți. După- 
amiază, brigada artistică 
de agitație s-a deplasat 
la G.A.C. Hășdat cu spec
tacolul : „Porumb — 
5.000“.

Sălile clubului „Side- 
rurgistul“ au găzduit și 
ele numeroase manifes
tări culturale. Păpușarii 
amatori din cadrul clu
bului au prezentat în fața 
a peste 500 copii specta
colul „Ursuleții veseli“. 
La o întîlnire cu tinerii si- 
derurgiști, activiști de 
partid au vorbit despre 
lupta dusă în ilegalitate 
de U.T.C. La ora 11, în 
sala mică a clubului, s-a 
organizat o conferință pe 
teme internaționale. „Du- 
pă-amiaza de dans“ pen
tru tinerii fruntași în 
producție a încheiat pro
gramul de duminică al 
clubului.

TT n diferite cartiere 
ale orașului au fost 

organizate conferințe la 
care au luat parte sute de

oameni ai muncii. S-au ți
nut conferințe cu teme ca: 
„Viitorul aparține comu
nismului“, „Ce ne învață 
legile de dezvoltare ale 
societății” etc.

dT^-asa orășenească de 
cultură a fost un 

alt punct de atracție pen
tru hunedoreni. 
neața, echipele de 
ale colectiviștilor 
Peștiș, Hășdat și a
torilor de la P.T.T.R. Hu
nedoara s-au întrecut în 
cadrul festivalului biena
lei de teatru 
ragiale".

Pentru a 
bloul acestei
nă, ar mai fi trebuit să 
pătrundem și în miile de 
apartamente ale noului 
oraș unde, lingă aparatele 
de radio, în tovărășia 
unui disc sau a unei 
cărți, hunedoreanul își 
petrece duminica.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii

Dimi- 
teatru 

din 
lucră-

„I. L. Ca-

întregi ta- 
zile de odih-

A fost suficient să stîrnim dis
cuția despre economiile de metal, 
ca inginerul Marin Azimioară, de la 
uzina de utilaj greu „Progresul” 
din Brăila să ne răspundă,, punîn- 
du-ne în față două piese :

— Au aceeași denumire și între
buințare. Una are 12 kg iar a doua 
127 de grame... Este vorba despre 
un simplu capac de rezervor de 
benzină, motorină sau apă, pentru 
excavatoarele și compresoarele ru- 
lou construite în uzină. Pînă nu de 
mult, el era fabricat dintr-o canti
tate de 7—12 kg de metal. Acum 
același capac de rezervor este fabri
cat din 127 de grame de bachelită.

L-am cunoscut mai îndeaproape 
pe inginerul Azimioară la locul său 
de muncă. El este nu numai un spe
cialist în prelucrarea metalului, 
ci și unul din pasionații gospodari 
ai lui. Veghează în permanență ca 
fiecare kilogram de metal să fie cît 
mai cu folos utilizat în producție.

Exemple de atitudine plină de 
grijă față de metal sînt nu unul sau 
două, ci cu zecile în această uzi
nă. Organizația de partid de aici a 
desfășurat o muncă susținută pentru 
antrenarea muncitorilor și tehnicie
nilor în lupta pentru economisirea 
metalului. Tovarășul Nicolae Neta, 
secretarul comitetului de partid, ne-a 
vorbit amănunțit despre aceasta.

Căi de economisire a metalului 
sînt nenumărate. Buna ’ gospodărire, 
respectarea strictă a indicilor de 
folosire, turnarea și prelucrarea la 
dimensiunile cele mai apropiate de 
forma finită a produsului — sînt 
doar cîteva din rezervele impor
tante de economisire a metalului. 
Ele dau posibilitate să se producă 
în plus mai multe piese din aceeași 
cantitate de metal.

Dar cel mai eficient și mai sigur 
drum spre economii permanente 
de metal pe care l-au ales munci
torii și specialiștii uzinei brăilene 
este cel care pornește încă de pe 
foaia de calc pe care proiectantul 
a conceput mașina sau utilajul. De 
bună seamă, să aduci o perfecțio
nare tehnică, să reproiectezi utilaje 
sau diverse instalații, să pui la bă
taie toate cunoștințele, experiența 
și uneori parte din timpul liber, 
pentru ca numai după aceea să a- 
jungi la economii de metal, este o

cale mai grea dar care dă rezul
tate deosebite. Ea cere omului 
să-și ridice necontenit măiestria pro
fesională, să învețe a cerceta 
orice posibilitate ivită în procesul de 
producție, să nu dea înapoi în fața 
unui insucces temporar. Intr-un cu- 
vînt, metalul poate fi economisit da- 
că-1 plămădești sau îl prelucrezi cu 
multă pasiune.

Dar în. secții ?
La turnătoria de oțel, Mar

cel Tițu e socotit cel mai bun 
formator. Acest renume i l-a adus nu 
numai calitatea muncii sale, dar și 
economiile de metal realizate de el și 
echipa sa. Privind situațiile de pro
ducție din 1961 pînă acum, la ru
brica „rebuturi“ șase luni în șir am 
văzut în dreptul numelui său locul 
gol. La celelalte rubrici cifrele con
semnau pierderi infime, totdeauna 
sub coeficientul admis Așa dar, 
nimeni nu i-ar fi putut reproșa lui 
Marcel Tițu că nu prețuiește me
talul. Pentru el, aceasta însă nu 
era de ajuns. Simțea că în secție 
există încă izvoare de economii de 
metal nevalorificate. Și iată cum a 
găsit una. Cînd se turna oțelul li
chid în formele făcute de el, îl 
supăra mărimea maselotelor. A 
căutat o explicație. Dintr-un început 
n-a reușit s-o afle. A încercat a 
doua și a treia oară, pînă a ajuns 
la concluzia că la unele piese ma- 
selotele sînt supradimensionate. S-a 
prezentat la cabinetul tehnic și a 
cerut să fie sprijinit pentru a în
cerca turnarea unor piese cu mase- 
lote redimensionate. Experiența sa 
a dat rezultate pozitive și a 
fost extinsă. în douăsprezece luni 
echipa sa a contribuit la economi
sirea a 45.000 kg oțel lichid fără a 
dăuna, prin aceasta, cîtuși de puțin 
calității pieselor.

Construcția unei platforme de va
gon de 80 tone cere multă iscusință, 
însușire ce nu-i lipsește nici forma
torului Pericle Crețu. După analize 
amănunțite, într-o zi el a ajuns la 
concluzia că platforma va fi tot atît 
de bună, chiar dacă se va consuma 
mai puțin oțel. Prezentînd spre a- 
plicare un sistem îmbunătățit de 
turnare, specialiștii au constatat că 
două maselote care pînă atunci „în- 
ghițeau“ circa 200 kg de oțel lichid la 
fiecare turnare, fără a ridica sau

reduce cu nimic calitatea platfor
mei, au devenit de prisos. Un co
lectiv de tehnicieni, modificînd sis
temul de frînare a excavatorului de 
0,3 mc, a reușit să reducă consu
mul de metal pe produs cu circa 500 
kg prin eliminarea unor repere și 
subdimensionarea altora, mărindu-i 
în același timp de 2-3 ori puterea 
de frînare.

Aceeași atitudine înaintată față 
de valoarea metalului, concretizată 
în stăruința cu care se caută re
zerve noi de folosire a lui, pornind 
chiar de la concepția produsului 
realizat, am 
tierul naval Galați, 
de nave necesită, 
mari cantități de metal. Indicele de 
folosire a tablei de oțel la cons
trucția de motonave a fost pînă nu 
de mult 65—70 la sută. Astăzi el a 
crescut la peste 80 la sută. Iar la 
multe foi de oțel — la mai mult de 
90 la sută. Succesul amintit se da- 
torește creării de către muncitori și 
specialiști a unui interesant album 
cu tipare de croire a metalului. 
Astfel, zeci de tone de metal sortite 
altădată retopirii și-au găsit între
buințarea pe măsura valorii lor.

Aceste exemple confirmă cît este 
de necesar ca în întrecere să se a- 
corde atenția cuvenită îmbinării tu
turor formelor de economisire gos
podărească a metalului cu cea mai 
bună dintre ele — aceea care por
nește încă de la prima schiță a pie
sei pînă la nava de mii de tone.

Interesîndu-ne despre experien
ța cîștigată în întrecere de către 
colectivele întreprinderilor regiu
nii Galați, am rămas totuși sur
prinși de ușurința cu care este pri
vită pe alocuri munca de concepție 
pentru a economisi metalul. La uzi
nele „Progresul“ din Brăila, în cursul 
anului trecut, cinci membri ai co
lectivului secției turnătoria de oțel 
au pus la punct o perfecționare a 
procesului tehnologic. Ea constă în 
folosirea maselotelor exoterme la 
turnarea lingourilor și pieselor. A- 
ceastă perfecționare asigură o bună

VICTOR DELEANU

Ieri, Ia casa de cultura a tine
retului din raionul „Grlvița Ro
șie", peste 600 de pionieri din 
clasele V—VII au participat la 
adunarea tematică „Construcții 
și orașe noi pe harta patriei“. Ei 
au ascultat o expunere despre 
noile cartiere care s-au înălțat 
în ultimul timp în Capitală, des
pre tinerele orașe Victoria și 
Uricanî, dospre noile construcții 
industriale ale Hunedoarei și 
Galațiului. Copiii au văzut și 
două tilme documentare „Cro
nică hunedoreană“ și „Aspecte 
din viața satelor noastre“. In fo
tografie : Un grup de pioniere, 
împreună cu profesoară lor, care 
au participat la această adunare.

(Foto : M, Cioc)
înțîlnit-o și la Șan- 

Construcția 
este știut, Sonde redate producției

Pentru sporirea producției de țiței« 
petroliștii de la schela Gura Ocniței, 
raionul Tîrgoviște, s-au angajat să: 
redea producției anul acesta mai 
multe sonde inactive. Una dintre a-< 
cestea fusese părăsită de mult de 
capitaliști și era înfundată. Intr-un 
timp scurt coloana ei a fost desfun-i 
dată și resăpată, în condiții grele< 
Sonda a început să producă din 
plin înainte de termenul planificat.

Nu mult după aceea a fost redată 
producției o altă sondă părăsită. La 
reactivarea acestor două sonde au; 
lucrat 
se de 
colae

cu pricepere brigăzile condu- 
comuniștii 
Dumitru.

ION

Ion Dinescu și Ni-«

MOLDOVEANU 
mecanic

Produse chimice 
pentru agricultură

(Continuare în pag. Il-a)

De la începutul anului și pînă 
acum, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la uzinele 
chimice „9 Mai” din București a 
livrat agriculturii aproape 7.800 tona 
de pulberi insecticide, circa 800 tona 
de concentrate emulsionabile și a- 
proape 60 de tone ierbicîde, folosita 
la plivitul chimic.
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Valorificarea terenurilor 
Apoase din sudul Olteniei

Prin așezarea sa, regiunea Olte
nia constituie un adevărat amfitea
tru natural. Din lunca Dunării 
unde altitudinea este de 23 me
tri deasupra mării și pînă în ma
sivul Paring, unde vîrful Mîndra a- 
tinge 2529 metri, se succed în trepte 
toate formele de relief existente în 
țara noastră.

In ^partea de miază-zi a regiunii 
există numeroase terenuri acoperite 
cu nisipuri. Ele însumează o supra
față totală de aproape 240.000 de ha 
din care 90.000 de ha sînt nisipuri 
zburătoare și puțin fixate. Pe aceste 
locuri s-au cultivat și se cultivă se
cara, porumbul, fasolița, pepenii 
verzi, floarea-soarelui, tutunul și 
vița de vie. Cultura pomilor era re
prezentată prin exemplare răzlețe 
de duzi, zarzări, pruni, corcoduși, 
nuci, care erau sădiți pe lingă case. 
Plantele de nutreț erau necunoscute 
ia7 cultura legumelor era socotită 
imposibilă. De altfel nici plantele 
care se cultivau nu aduceau decît 
recolte mici. Așa, de exemplu, pe ni
sipurile din stingă Jiului, producția 
de secară numai rar de tot a depășit 
media de 500 de kg la ha, iar cea de 
porumb — 660 de kg. Doar la cul
tura pepenilor verzi, a tutunului și 
viței de vie s-au obținut recolte ceva 
mai mari. Locuitorii comunei Dăbu- 
leni, binecunoscuți pentru hărni
cia și stăruința lor în lupta cu con
dițiile vitrege de pe nisipuri, au gă
sit ca mijloc de cultivare a viței 
de vie pe nisipurile uscate și zbu
rătoare plantînd-o în solul fertil în
gropat de nisip. Pe această cale ei 
au ajuns să obțină producții de 
8.000—10.000 kg struguri la ha. Așa 
se face că suprafața plantată cu viță 
de vie a crescut mereu, ajungînd as
tăzi la circa 12.000 ha. Dar această 
metodă s-a aplicat numai pe nisipu
rile cele mai fertile și cu solul în
gropat aproape de suprafață. Au ră
mas suprafețe mari nevalorificate.

Nu s-a făcut plantarea viței de vie 
pe nisipurile cu sol îngropat adine. 
Această , problemă urma să fie re
zolvată de către oamenii de știință. 
Tot cercetării științifice i-a revenit 
sarcina de a găsi cele mai bune mij
loace de a ridica producția plan
telor pe cîmp, de a completa sorti
mentul acestora, îndeosebi cu plante 
furajere necesare dezvoltării zooteh
niei.

Preocuparea de a valorifica ra

țional nisipurile Olteniei prin cul
tivarea plantelor agricole este de 
dată relativ recentă și aparține ca
drelor Institutului agronomic din 
Craiova. Pentru ca această acțiune 
să se desfășoare pe o bază științi
fică, în 1955 la Tîmburești a luat 
ființă o stațiune experimentală. 
După 6 ani de cercetări se poate 
vorbi despre o valorificare rațională 
a nisipurilor Olteniei și despre o 
schimbare importantă a întregii a- 
griculturi de pe nisipurile acestei 
regiuni.

Prin experiențele de la Tîmburești 
s-a mărit sortimentul plantelor care 
pot fi cultivate pe aceste terenuri, 
s-a ridicat foarte mult producția 
lor. Au fost extinse fasolea, cartoful, 
pătlăgelele roșii, pomii roditori, pe
penii furajeri, lucerna și 
burul (napi porcești).

Secara cultivată după 
dările întocmite în urma 
lor întreprinse a dat. o producție de 
2100—2987 de kg la hectar. Pentru 
aceasta a fost semănată după po
rumb, iar terenul a fost arat adînc 
și îngrășat cu 100 de kg azotat de 
amoniu la hectar. La porumb, prin 
arătură adîncă de toamnă sau ară
tură timpurie de primăvară și apli
carea a 100 de kg azotat de amo
niu substanță activă, s-au obținut 
producții între 2000 și 3000 de kg 
boabe la ha. Folosindu-se hibrizi 
dubli de porumb s-au înregistrat 
producții care au ajuns la peste 5600 
de kg porumb boabe la ha. Fasolea 
păstăi, pe lîngă faptul că ajunge la 
maturitate mai devreme cu circa o 
săptămînă, dă producții mari de 
2500—2850 de kg la ha.

Prin plantarea la distanțe mici, 
care asigură umbrirea nisipului și 
reducerea temperaturii în zona 
unde se formează tuberculii, carto
ful a dat producții de 10—12.000 de 
kg la ha. Floarea-soarelui, recent 
introdusă pe nisipurile din stînga 
Jiului, se cultivă acum pe suprafe
țe tot mai mari și dă 1500—1927 de 
kg la ha. Soiul de roșii California 
s-a adaptat atît de bine condi
țiilor de pe nisipurile din stînga 
Jiului îneît, chiar fără irigare a 
dat aproape 50.000 de kg la hectar 
și se coace cu cel puțin o săptămî
nă mai devreme decît în celelalte 
părți. Gospodăriile colective care au 
cultivat roșii la adăpostul culiselor

O»O

topinam-

recoman- 
cercetări-

de secară au obținut o producție și 
mai mare. Din experiențele făcute 
în stațiune s-a văzut că pepenii fu
rajeri pot să dea producții mari, 
împreună cu lucerna, topinamburul 
și batatul (cartoful dulce), pepenii 
furajeri constituie un furaj de preț 
pentru animale. Pe loturi demons
trative și în cultura mare s-au ob
ținut producții de 40—50.000 de kg 
pepeni la hectar. La adăpostul cu
liselor de secară, lucerna a devenit 
o importantă plantă furajeră pentru 
gospodăriile colective. La Tîmbu- 
rești s-au obținut producții de pes
te 29.000 de kg masă verde la ha.

Pînă nu de mult vita de vie nu 
era cultivată decît pe nisipurile mai 
fertile și pe cele zburătoare cu sol 
îngropat superficial. Experiențele de 
la Tîmburești, verificate pe nisipu
rile cele mai zburătoare, au arătat 
că prin plantarea viței de vie la 
1,5 metri 
gropat la 
ducții de 
21.189 kg
parte timpul 
Olteniei vor fi cultivate cu succes 
vii din care se vor putea obține va
loroase soiuri de struguri de masă.

Pentru ca problemele legate de 
valorificarea nisipurilor să fie re
zolvate în
anul trecut s-a înființat o nouă sta
țiune, la Bechetu, avînd ca scop cer
cetarea nisipului din zona Calafatu
lui și a raionului Vînju Mare.

Fața nisipurilor Olteniei s-a 
schimbat și se schimbă mereu. Gos
podăriile colective și de stat, cu mij
loacele materiale de care dispun, 
folosind recomandările specialiștilor, 
au posibilitatea să obțină și de 
aceste terenuri recolte mari.

Vaclav Smetacek la pupitrul Filarmonicii

lu- 
ca- 
ne- 
iost

[ nul acesta instrumentelor de 
f fiat, va participa și un grup 
f concurenți romîni. Concertul

O -•țj

E

nisip zburător cu sol în- 
7—12 metri, se obțin pro- 
struguri între 12.870 și 

la hectar. Și nu este de- 
cînd pe nisipurile

Muzeul de artă al R. P. Romîne a 
fost vizitat ieri de numeroși bucu- 
reșteni și excursioniști din provin
cie. în fotografie : Un grup de studenți 
de la facultatea de filozofie admlrind 
tabloul lui Theodor Aman, „Boierii 
surprinși la ospăț de trimișii lui 
Vlad Țepeș".

timpul cel mai scurt,

pe

MIRCEA OPREAN 
conferențiar Ia Institutul 

agronomic „Tudor Vladimirescu' 
din Craiova

i<*

Pentru îmbunătățirea 
calității reparații or

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). — 
La întreprinderea de reparații auto 
nr. 8 Craiova se aplică metoda 
montajului în flux continuu la 
montajul general al autocamioane
lor. Această metodă permite reduce
rea timpului de imobilizare a auto
camioanelor intrate în reparație.

întregul colectiv al întreprinderii, 
acordă o atenție deosebită calității 
reparațiilor și reducerii prețului de 
cost prin recondiționarea unui număr 
tot mai mare de piese auto. Pentru 
aceasta, în cadrul sectorului de mon
taj-motoare s-a înființat o secție de 
recondiționare înzestrată cu utilaje 
corespunzătoare.

Dirijorul Vaclav Smetacek din 
R. S. Cehoslovacă este cunoscut pu
blicului romîn din vizitele făcute în 
țara noastră în ultimii ani, cînd a 
condus mai multe orchestre simfo
nice din Capitală și din alte orașe. 
El s-a impus printr-un repertoriu 
variat, printr-un entuziasm care se 
transmite orchestrei și cucerește pu
blicul.

Sîmbătă și duminică, programul 
concertului orchestrei Filarmonicii 
de stat „George Enescu" condusă de 
dirijorul ceh ne-a dat posibilitatea 
de a aplauda încă odată calitățile 
acestui șef de orchestră.

„Uvertura la o comedie" a compo
zitorului contemporan Jindrich Feld 
(în primă audiție) cu care s-a des
chis programul, piesă distinsă cu 
premiul Concursului jubiliar al Uniu
nii compozitorilor din R. S. Ceho
slovacă — este o lucrare plină de 
optimism, bine echilibrată, cu pasa
je de o discretă poezie. Deși nu a 
fost scrisă pentru teatru, din întrea
ga uvertură se desprind imagini 
care amintesc jocul marionetelor, 
dinamica commedlei dell'arte.

Cea de-a doua piesă în primă 
audiție — Concertul pentru violon
cel și orchestră de Alfred Mendel
sohn, maestru emerit al artei din 
R.P. Romînă, vine să îmbogățească 
repertoriul violoncelului cu o lucra
re larg accesibilă, în care se 
remarcă varietatea melodiilor și 
ritmurilor specifice jocurilor noas
tre populare, unitatea concep
ției, expresivitatea partiturii solisti
ce. Concertul a găsit în artistul 
emerit Vladimir Orlov un interpret 
sensibil, care a știut să dea strălu
cire pasajelor dinamice (ca, de pil
dă, în partea a doua a concertului, 
unde dialogul dintre violoncel și or
chestră este deosebit de antrenant), 
realizînd pe de altă parte momente 
de intens lirism, mai ales în partea

a treid a lucrării (cîntecul de lea
găn).

Dintre interpretările Simfoniei a 
V-a „Din lumea nouă” a marelui 
compozitor ceh Antonin Dvorak, ver
siunea datorată lui Vaclav Sme
tacek reliefează îndeosebi construc
ția amplă orchestrală, contrastul 
părților „masive" ale acestei 
crări monumentale, subliniind 
racterul grav al cîntecelor 
grilor americani — lucrarea a 
compusă în America, la sfîrșitul se
colului trecut — și bogăția folcloru
lui slav. Colectivul orchestrei noas
tre simfonice a răspuns bine inten
țiilor dirijorului. Mergînd către spec
taculos, Smetacek a insistat, uneori 
poate exagerat, pe folosirea în for
tissimo a alămurilor și percuției. (De
altfel, această înclinare a dirijoru
lui pentru efectele de intensitate 
maximă s-a simțit și în Concertul 
peniru violoncel). Cu aceste particu
larități, interpretarea Simfoniei a 
V-a de Dvorak a convins și emoțio
nat publicul nostru care a aplaudat 
în Smetacek un dirijor plin de fan
tezie.

[ Concursul „Primăvara 
la Praga”

j între 2 și 17 mai se va desfășu- ) 
f ra tradiționalul concurs „Primăvara j 
( la Prags“. La concurs, dedicat a- j 

su- J 
de 1 

_________......... ...... fes- J 
[ tiv de închidere va fi dirijat de J 
( artistul poporului George Geor- j 
( gescu.

( O broșură despre cel de-al | 
fll-lea festival și concurs 

„George Enescu”
[ Comitetul de organizare a con- 
[ cursului internațional „George 
I Enescu" editează o broșură care va 
[ apărea în limbile romînă, rusă, engle- J 
( ză, franceză, germană. Ea va cuprin- j 
de o dare de seamă amănunțită asu-] 

[ pra celui de-al doilea festival și ) 
I concurs „George Enescu", decla- j 
j rații ale participanfilor de peslo j 
I hotare, ale juriului, impresii ale J 
( concurenților. |

Concursul 
artiștilor amatori

M. SIMIONESCU

In sălile de concert

Recent, în raionul Criș s-a des- j 
( fășurat faza raională a bienalei de j 
( teatru „I.L. Caragiale“, la care au î 
( participat cele mai bune formații j 
f teatrale clasate la fazele interco-J 
f munale. Locul întîi a fost obținut de 
I echipa de teatru a colectiviștilor din 
[comuna Sîntana, care a prezentat 
f piesa „Un iaz și o poveste cu 
( haz" de Natalia Gheorghiu. Echi- 
[ pa va participa la faza regională. 
( (De la I. Cotoi, coresp. voluntar).

l„La tribună... porumbul” 
( Casa centrală a creației popu- 
t lare a editat recent două culegeri. 
(Una, intitulată „La tribună... porum- 
fbul“ cuprinde texte literare pentru 
f brigăzile artistice de agitație să- 
j-tești, pe tema obținerii a 5.000 dej 
f kg porumb boabe la hectar. J 
f A doua culegere, intitulată j 
f „Cîntă, armonică", cuprinde pro- J 
( gramele a trei brigăzi artistice de j 
( agitație aparținînd unor case ra-j 
fionale de cultură, brigăzi premiate J 
( la cel de-al Vl-lea concurs pe țară j 
( al formațiilor artistice de amatori: j 
f brigada casei raionale de cultură ) 
J Negrești, regiunea lași, brigada ca- j 
( sei raionale de cultură Grivița Ro- J 
f șie-București, brigada casei raio- j 
( nale de cultură Feteșfi-regiunea J 
f București. j

i
• Concertul de joi 19 aprilie, 

orele 19,45, al orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii va avea loc în stu
dioul de concerte al Radioteleviziunii 
și va ii dirijat de losif Conta. In 
program: Simfonia l-a de Tiberiu 
Olah ; Concertul opus 4, nr. 4 în fa 
major pentru orgă și orchestră de 
G. F. Haendel — solist Helmuth 
Plattner ; poemul simfonic „Till Buh- 
oglindă" de Richard Strauss.

• Sîmbătă 21 aprilie, orele 20, șl 
duminică 22 aprilie, orele 11, va avea 
loc la Ateneul R.P.R. un concert sim
fonic dirijat de Mircea Basarab. So
list — Gheorghe Halmoș. In program: 
Suita Il-a de George Enescu, Con
certul pentru pian și orchestră în 
do minor de Mozart, Simfonia Il-a 
de Haciaturian.

• La Ateneul R.P.R. va avea loc 
duminică 22 aprilie, orele 19,30, un 
recital Beethoven în cadrul ciclului 
„Muzica de-a lungul veacurilor" pen
tru studenții Universității „O. I. Par- 
hon". Programul va fi susținut de 
Valentin Gheorghiu, Ștefan Gheor
ghiu. Radu Aldulescu, Sofia Cosma, 
Elena Andrei.

I

lui Liud-

studiou- 
regia a- 
distribu-

Premiere cinematografice

ADEVĂRATA VALOARE A METALULUI
( Urmare din pag. I-a)

Panouri mari din zidărie vibraia Betonul înlocuiește metalul

Holboca și

fîșiile de
care au o

mai rezistent. Dup8 ce e 
tub e umplut cu apă sub 
i se orele 16,25 — I • Vorbește 

orele 16,30 — II • Concert 
ușoară din țări socialiste — 
I • „Poem liric“ de Mircea

construcții

calitate și mari economii de metal. 
Serviciul metalurgului-șef a studiat 
posibilitatea aplicării ei și a soco
tit că poate fi extinsă la turnarea 
a 3.000 tone piese. Constructorii de 
mașini din Brașov au preluat me
toda și o folosesc cu succes. Numai 
la Brăila, unde s-a născut inițiativa, 
conducerea secției turnătoriei de o- 
țel nu se interesează de extinderea 
ei. Așa se explică faptul, că, după 
toate calculele, în decurs de un an 
folosirea maselotelor exoterme s-a 
extins abia la turnarea a 600 tone 
de piese.

Se întîmplă și așa. Brăilenii 
după multe căutări au găsit soluții 
pozitive, cu perspectivă, care permit 
ca metalul destinat forjării pieselor 
de mare greutate să fie mai gospo
dărește folosit. Astfel, în uzină a fost 
modernizată linia de forjare a osiilor. 
Blumul de oțel, intrat la prelucrare 
în secția forje, capătă, aici — și nu ul
terior la strung — o formă aproape 
de cea finită. Cu toate acestea la 
fiecare osie, în afara coeficienților 
admiși se irosește fără justificare 
pînă la 50 kg de metal. De unde 
provine această risipă ? Furnizorul 
de metal pentru osii este Combina
tul siderurgic Hunedoara. Știu și 
specialiștii din Hunedoara că nu s-a 
descoperit vreo metodă care să per-

mită forjarea a două osii dintr-o 
dată. Dar cu toate astea de la Hune
doara se trimit la Brăila blumuri 
pentru cite 2 osii, așa că este nece
sar ca blumul să fie tăiat în două. 
La fiecare operație de tăiere se pierd 
aproape 10 kg de metal. Restul se 
pierde datorită dimensiunilor prea 
mari ale blumului sau din cauză că 
se lasă adausuri mai mari de pre
lucrare impuse de fisurile care apar 
în metal la marginile tăiate. Deci, 
calitate slabă și proastă gospodărire 
a metalului. De peste un an forjorii 
brăileni au sesizat conducerii com
binatului din Hunedoara acest ne
ajuns. Din păcate abia cu vreo 
lună în urmă forjorii brăileni • au 
primit niscai promisiuni. Ar fi de 
dorit ca însuși ministerul tutelar să 
elimine cauza tărăgănării acestei ce
rințe, luînd măsuri corespunzătoare.

Prețuind și sprijinind eforturile ce 
se fac pentru economisirea metalu
lui, organizațiile de partid, organele 
ministerelor de resort au obligația să 
studieze cu multă atenție experiența 
bună și s-o generalizeze cu operati
vitate. Tărăgănarea, neglijența nu 
pot fi surori bune cu lupta pentru 
economisirea metalului. Economia 
de metal înseamnă mai multe fa
brici și mașini, mai multe tractoa
re pe ogoare, mai multe produse de 
larg consum.

într-un cuvînt, metalul cere să fie 
prețuit la adevărata lui valoare.

Noutăți din

Comitetului 
colectiv de

lucrări de specialitate, colectivul a 
stabilit soluții interesante care do
vedesc eficiența confecționării și u- 
tilizării unor asemenea panouri, a- 
vantajele pe care le are noul sistem 
față de pereții de zidărie obișnuită. 
Au fost făcute cercetări preliminare 
de laborator privind proprietățile 
fizico-mecanice ale zidăriei vibrate, 
precum și cercetări experimentale 
pe elemente la scară naturală (pe 
strada Primăverii au fost montate 
primele două apartamente cu pere
ții din panouri din zidărie vibrată).

încercările și experimentările au 
confirmat o seamă de avantaje teh- 
nico-economice. Consumul 
riale de bază la clădirile 
cu pereți din panouri mari 
(din zidărie vibrată), este
mic decît cel de la clădirile din zi
dărie obișnuită. Manopera este re
dusă și ea cu aproximativ 30 
sută. Pereții din panouri de ceramică
sînt cu 20 la sută mai ușori decît 
cei din beton armat. S-a dovedit, 
de asemenea, că .zidăria capătă, 
prin vibrare, proprietăți superioare. 
Astfel, rezistența la compresiune a 
zidăriei crește de peste două ori, 
față de cea a zidăriei obișnuite.

Studiile și cercetările efectuate de 
colectivul de specialiști vor fi con
tinuate pentru a se putea trage toate 

o 
a

UN LANȚ 
TRANSPORTOR

liniile respective

sec-

La Iași se construiește un mare 
număr de locuințe din panouri mari 
prefabricate produse la Roman. La 
construcția unor apartamente se ex
perimentează folosirea de noi ma
teriale. Printre acestea se numără 
și panourile mari din zidărie vi
brată.

Orașul Iași dispune de o puter
nică bază locală pentru producția de 
cărămizi ceramice, din care se pot 
realiza panourile din zidărie vibra
tă. La numai cîțiva kilometri depăr
tare de cartierele ce urmează să se 
construiască în oraș, se află fabri
cile de cărămizi de la 
Bucium.

La indicația biroului 
regional P.M.R.-Iași, un
specialiști de la filiala INCERC- 
Iași și de la Facultatea de construc
ții a Institutului politehnic din loca
litate au organizat încă în urmă cu 
un an studiul unor probleme privind 
folosirea la nivel superior a mate
rialelor locale de construcție, în 
special a acelora din care se pot 
fabrica panouri mari din zidărie vi
brată. Studiile și cercetările efec
tuate de colectivul de specialiști au 
avut la bază rezultatele practice și 
experiența acumulată în unele țări 
și, mai ales, în Uniunea Sovietică, 
unde panourile mari din zidărie vi
brată găsesc o tot mai largă apli
care în construcția clădirilor de lo
cuit.

In urma consultării a numeroase

de mate- 
de locuit 
ceramice 
mult mai

la

conoluzille necesare trecerii la 
producție industrială, de serie, 
panourilor mari din zidărie vibrată.

C. MORARU

...a fost montat între 
fia montaj radiatoare și cea 
de sablaj a întreprinderii 
„Feroemaif-Ploiești. Cu a- 
jutorul acestuia, elemenfii de 
radiator sînt trecufi de la o 

$ fază la alta a procesului teh
nologic de fabricație, în mod 
mecanizat. In comparație cu 
vechiul sistem de transport 
intern, cu vagoneți, noua 
instalație asigură sporirea 
productivității muncii și ușu
rează totodată efortul fizic al 
unor muncitori. (De la 
Maria Condrescu, planifi
catoare).

CONDUCEREA 
CENTRALIZATĂ 
A CIRCULAȚIEI 

TRENURILOR

cel
au

UN NOU COMPLEX 
COMERCIAL

...a fost dat în folosință 
centrul muncitoresc Gura- 

Noul

...a fost extinsă recent 
pe liniile C.F.R. Hărman — 
lntorsura Buzăului, Luduș — 
Lechinja. In acest scop s-au 
instalat aparate telefonice 
moderne, selective, care 
permit efectuarea tuturor 
comenzilor de primire și 
expediere a trenurilor de că
tre un singur operator. Da
torită perfecționării operații
lor de dirijare a trenurilor, 
sporește capacitatea de cir-

Ji

culație pe 
și se realizează anual eco
nomii în valoare de peste 
84.000 de lei. (De la Zam
fira Mlrel, funcționară).

COLECTIVIȘTII

..din comuna Ștefan 
Mare, raionul Corabia,
terminat de semănat ovăzul, 
mazărea, lucerna, sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui în 
numai 3 zile. Pe cele 700 
ha ce urmează a fi semă
nate cu porumb s-au făcut 
lucrări de întreținere cu gra
pa și cultivatorul. Colecti
viștii au executat în acest 
timp pe supraiaja de 120 
ha cu vie, dezgropatul, tăia
tul și săpatul (De la Dumi
tru Cumpănașu, tehnician 
agronom).

320 HECTOLITRI LAPTE

1n
Barza, raionul Brad, 
complex cuprinde 4 maga
zine specializate, printre 
'care unități alimentare, tex
tile, tricotaje etc. Magazine
le sînt dotate cu mobilier și 
utilaj modern. (De la Ion 
Pielea, muncitor).

LA CONSFĂTUIREA

,..au livrat, pînă acum, 
peste plan muncitorii din 
gospodăria de sfat Stupina, 
raionul Hîrșova. Ca rezultat 
al unei furajări rationale și 
al bunei îngrijiri, producția 
de lapte a a'|uns în ultima 
vreme la 12—13 litri pe zi 
de fiecare vacă. Se prevede 
să se ob(ină in acest an, de 
la fiecare vacă, peste 3500 
litri lapte. (De la Alexandru 
Chloaru, brigadier).

...drganizafă recent de Co
mitetul orășenesc de partid 
Galaji în legătură cu proble
mele educației comuniste 
a elevilor au luat parte ca
dre didactice și peste 600 
de părinți ai elevilor din 
oraș. După expunerea refe
ratului au luat cuvîntul peste 
30 de participant'/, care au 
vorbit despre experiența lor 
în educarea comunistă a ti
neretului, in dezvoltarea unei 
atitudini conștiincioase fa)ă 
de învățătură, față de mun
că și de Îndatoririle sociale, 
despre importanța legăturii 
dintre școală și familie. 
Mul/i dintre vorbitori au fă
cut propuneri de îmbunătăfi-

re a muncii educative a ti
neretului școlar. (De la Ion 
Toader, economist).

ÎN PRIMELE ZILE 
ALE ACESTEI LUNI

...tinerii din comuna Ciu- 
curova, raionul Istria, au 
amenajat terenul de fot
bal și au adunat însem
nate cantități de tier vechi. 
S-au evidențiat tinerii Nicu 
Isdrea, Tașim Cherim, Ale
xandru Ciobanu, Petre Preda 
ș.a. (De la un grup de ufe- 
mișfi din comuna Ciucu- 
rova).

GOSPODĂRIILE 
COLECTIVE

...din raionul Tr. Severin 
vor construi anul acesta 
peste 120 grajduri, saivane, 
maternități pentru scroafe, 
puiernife și îngrășăforii. Am
plasarea construcțiilor a fost 
făcută cu ajutorul tehnicie
nilor constructori de la sfa
tul popular raional și de la 
S.M.T.-urile care deservesc 
gospodăriile. In multe gos
podării, unde materialele ne
cesare au fost procurate din 
vreme, brigăzile de con
structori toarnă fundațiile, 
confecționează tocurile de 
uși și ferestre etc. (De la 
Alexandru Roată, func
ționar).

O «cenă din filmul sovietic 
„S-a întîmplat în ziua solstițiu
lui" care va rula pe ecranele 
Capitalei.

Post-restant — o comedie în cu
lori realizata de studioul cinemato
grafic „București*. Scenariul este 
semnat de Octavian Sava, regia — 
Gh. Vitanidis. Din distribuție fac 
parte actorii : Iurie Darie, Florenti
na Mosora, Gr. Vasiliu-Birlic, Ion 
Dichiseanu, Marcel Anghelescu, Geo 
Maican, Coca Andronescu, Al. Giu- 
garu, V. Tomazian, Vasilica Tasta- 
man. Imaginea aparține lui N. Gi
rardi și A. Kostrakievici. Muzica : 
H. Mâiineanu.

S-a întîmplat în ziua solstițiului —

producție a studioului cinematogra
fic din Sverdlovsk. Scenariul este 
semnat de B. Vasiliev, regia apar
ține lui R. Goldin.

Ultima repriză — producție a stu
diourilor din R. P. Bulgaria. Scena
riul este realizat de Anton Anto
nov Tonici, regia aparține 
mii Kirkov.

Milionul — producție a 
rilor franceze. Scenariul și 
parțin lui René Clair. Din
ție fac parte : Annabella, René Le
fèvre, Louis Allibert ș.a.

Priviți noile locuințe de la Pieptă
nari, sau de pe magistrala Nord-Sud. 
Fiecare din blocurile ridicate aici, ca 
și în alte cartiere ale Capitalei, au o 
strînsă legătură cu întreprinderea „Pro- 
gresuf'-București, numită pe drept 
cuvînt și „fabrica de case”. Sînt bine 
cunoscute produsele ei de bază : pa
nourile mari prefabricate, 
planșeu „Stasa” ți altele, 
largă utilizare pe șantierele de con
strucții ale Capitalei. Vă prezentăm 
mai jos un nou produs al întreprin
derii : conductele din beton precom- 
primat.

Construcția noii secții de tuburi din 
beton precomprimaf, prima de aseme
nea gen în țara noastră, a fost termi
nată în anul 1961. E formată din cen
trala de beton — unde se sortează 
agregatele și se prepară betonul — și 
hala principală de fabricație. Hala prin, 
cipală e de fapt o mare și modernă 
fabrică, ce se întinde pe o suprafață 
de aproape 5000 metri păfrați. După 
cum e și firesc, întreaga clădire e con
struită din... beton precomprimaf și 
panouri prefabricate și cuprinde insta
lații moderne de încălzire, instalații de 
apă și aer comprimat, instalații elec
trice și de apă sub presiune. Procesul 
tehnologic e complet mecanizat.

Procesul de producție se desfă
șoară pe două linii tehnologice : una 
pentru tuburi cu diametrul interior de 
400, 600 și 800 mm, cealaltă pentru 
tuburi cu diametrul de 1000 mm. La 
fabricarea tuburilor se folosesc mate
riale de cea mai bună calitate. Pietri
șul și nisipul se sortează în 5—6 frac
ții, pentru a se realiza un beton cît m?l

compact, cît 
gata, fiecare 
presiune — i se verifică rezistența. 
Odată ce au trecut acest examen, tu
burile sînt depozitate și livrate șantie
relor.

Noile tuburi sînt foarte rezistente la 
acțiunea apelor subterane. Ele își pot 
îndeplini funcțiile de „serviciu“ aproape 
un secol I Un alt avantaj a) acestor 
tuburi este acela că pe ele nu 
se produc depuneri care să provoace 
pierderi de presiune, iar capacitatea 
lor de transport rămîne aproape con
stantă. Conductele realizate din beton 
precomprimaf înlocuiesc complet meta
lul. Specialiștii afirmă că, datorită elasti
cității betonului precomprimaf, even
tualele fisuri ce ar putea apărea pe 
conducte se pot închide imediat, lată 
așadar o serie de calități care fac ca 
tuburile din beton precomprimaf să fie 
superioare celor clasice.

Asemenea tuburi au și început să fie 
livrate șantierelor din țară. Prima con
ductă de beton precomprimaf, fabrica
tă la „Progresul", a fost livrată încă 
de anul trecut la Onești. Kilometri în
tregi de conducte au luat apoi drumul 
Codlei (la fabrica „Colorom", pentru 
construcjia unei conducte de apă indus
trială), Craiovei, (pentru alimentarea cu 
apă a acestui oraș), stațiunilor de pe 
litoral (pentru o conductă de apă po
tabilă în lungime de 7 km). Anual, fa
brica produce multe zeci de kilometri 
de tuburi. Ele se îndreaptă spre nu
meroase șantiere ale țării.

D. MINCULESCU

POST RESTANT : premieră seara la 
cinematograful Patria (Bd. Magheru 12— 
14). BĂTĂLIE IN MARȘ — ambele serii : 
Patria — dimineața și după-amlază (Bd. 
Magheru 12—14), 1 Mal (Bd. 1 Mai, 322), 
8 Martie (Str. Buzeștl 9—11), Alex. Sahia 
(Calea Văcărești, 21). EXPRESUL DE 
SEARĂ : Republica (Bd. Magheru, 2), 
Elena Pave.l (Bd. 6 Martie, 14), Gh. Doja 
(Calea Griviței, 80), 23 August (Bd. Dimi
trov, 118). MILIONUL : Magheru (Bd. Ma
gheru, 29), V. Alecsandrl (Str. Grigorescu, 
24), I. C. Frimu (Bd. 6 Martie, 16), înfră
țirea între popoare (Bd. Bucureștii Noi), 
Flacăra (Calea Dudești, 22). S-A INTIM- 
PLAT IN ZIUA SOLSTIȚIULUI : Bucu
rești (Bd. 6 Martie, 6), Donca Simo (Str. 
Avrig, 1), Luceafărul (Calea Rahovel, 
118). DUPĂ DOI IEPURI : Lumina (Bd. 6 
Martie, 12), Floreasca (Str. I. S. Bach, 2), 
Libertății (Str. 11 Iunie, 75). PROFESIU
NEA DOAMNEI WARREN : Maxim Gorki 
(Calea Victoriei, 48), Miorița (Calea Mo
șilor, 127), Volga (Șos. Iile Plntilie, 61), 
G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc, 1). PUȘ
TIUL : Central (Bd. 6 Martie, 2), M. 
Eminescu (Str. M. Eminescu, 127), N. 
Bălcescu (Calea Rahovei, 151). FILME 
DOCUMENTARE rulează la cinema
tograful Timpuri Noi (Bd. 6 Martie, 
18). PROGRAM SPECIAL PENTRU 
COPII — dimineața : 13 septembrie (Str. 
Doamnei, 9). PE RĂSPUNDEREA MEA : 
Tineretului (13 Decembrie, 5—7). TOM 
DEGEȚELUL : Cultural (Calea Griviței, 
80). GARDIANUL rulează la cinemato
grafele Alex. Popov (Calea Griviței, 137), 
Iile Plntilie (Șos. Colentina, 84). EXPE
RIENȚA PRIMEJDIOASA : Grivița (Piața 
Iile Plntilie, 2). MUZICANTUL ORB ru
lează la cinematograful C. David (Șos. 
Crîngași 42). ARME ȘI PORUMBEI : V. 
Roaită (Bd. 1 Mai, 57). PACE NOULUI 
VENIT : Unirea (Bd. 1 Mai, 143). NU E

LOC PENTRU ANIMALE SĂLBATICE 
rulează la cinematograful T. Vladimi
rescu (Calea Dudești, 97). VIZITA PRE
ȘEDINTELUI : Munca (Șos. Mihai Bravu, 
221). PROCESUL MAIMUȚELOR : Popular 
(Str. Mătăsarl, 31). CASA SURPRIZELOR: 
Arta (Calea Călărași, 153). ARTISTUL : 
Moșilor (Calea Moșilor, 221), Drumul Serii 
(Str. Drumul Serii, 30). IN NOAPTEA 
DE AJUN : 16 Februarie (Bd. 36 Decem
brie, 89). SONATE : 8 Mai (Str. Lizeanu, 
19). NANA : G. Bacovia (Șos. Giurgiului, 
3). TOT AURUL DIN LUME : Olga 
Banele (Calea 13 septembrie, 196). CA
VALERII TEUTONI — ambele serii : 30 
Decembrie (Calea Ferentari, 86). CURSA 
DE 100 KILOMETRI : B. Delavrancea 
(Bd. Libertății, 70—72).

Program special pentru tineret : RO
MEO, JULIETA ȘI ÎNTUNERICUL : vic
toria (Bd. 6 Martie, 7). PAGINI DE VI
TEJIE : Aurel Vlaicu (Șos. Cotrocenl, 9).

RADIO, luni 16 aprilie o Tinerețea ne 
e dragă — orele 9,00 — Ie Poemul !n si 
minor pentru vioară și orchestră de 
George Simonis — orele 10,20 — Ie Al
manah științific — orele 11,30 — Ie Mu
zică de estradă — orele 12,00 — I o Mu
zică din opereta „Sărutul Geanittei“ de 
Miliutin — orele 14,00 — I o Din folclo
rul popoarelor — orele 14,30 — Il e So
liști șl formații artistice de amatori —

Moscova ! — 
de muzică.

orele 18,00 — 
Basarab' —

orele 18,05 — n • Program muzical In
terpretat de studenți al Conservatorului 
„Clprlan Porumbescu“ din București — 
orele 18,40 — II • Jurnalul satelor — o- 
rele 19,00 — II o Concert de muzică
ușoară — orele 20,20 — II o Muzică vo
cală de Tiberiu Bredlceanu — orele 
20,40 — I • Cîntă orchestra de mandoline 
a Combinatului de industrializare a 
lemnului din Rm. Vîlcea — orele 21,15 — 
II o Mari cîntăreți de operă : Francesc 
Merlll — orele 21,35 — Ie Cîntă orches
tra Mantovanl — orele 22,35 — II e Con
cert de estradă — orele 23,17 — Ie Ci
clul „George Enescu compozitor“ — orele 
23,15 — II.

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune de artă 
plastică pentru tineretul școlar. 19,40 — 
Recital vocal. 19,55 — Pagini din proza 
noastră contemporană în lectura lui 
Ștefan Ciubotărașu și Marcel Anghelescu, 
artiști emerițl. 20,05 — Filmul artistic 
„SECERIȘUL VERDE" — o producție a 
studiourilor franceze. 21,35 — Telesport. 
In Încheiere : Ultimele știri.

urn va fs n 
j vremea L
* ■ •

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 aprilie : Vreme schimbătoare și în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil ziua și mal mult senin noaptea. 
Ploi Izolate vor mai continua să cadă în 
partea de est șl sud-estul țării. Vint slab 
pînă la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în creștere, în nordul țării. 
Dimineața pericol de brumă. Minimele 
vor fi cuprinse între 0 și plus 10 grade, 
iar maximele între plus 10 șl plus 2« de 
grade.
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Aruncare de la tușă în meciul 
de rugby Steaua—Știința Timișoara. 

(Foto : M. Cioc)

Surpriză în campionatul 
de rugby

Grivlfa Roșie învinsă la Petroțenl
Etapa de ieri a campionatului de 

rugbi s-a soldat cu o surpriză : Gri- 
vița Roșie a pierdut la Petroșeni cu 
6-5 în fața echipei locale Știința. Cu 
tot terenul desfundat, ambele echipe 
au jucat cu mult elan pentru a ob
ține victoria. Rugbiștii bucureșteni 
au condus cu 5-0 printr-o încercare 
a lui Țibuleac, transformată tot de 
el. Gazdele au redus din handicap 
prin Anton, ca în minutul 67 să în
scrie punctele victoriei dintr-o lovi
tură de pedeapsă a lui Mateescu.

în Capitală s-au disputat trei în
tâlniri : Știința București a întrecut 
cu 3-0 (0-0) pe Unirea, Steaua a dis
pus cu 6-0 (3-0) de Știința Timișoara, 
iar Progresul și Dinamo au termi
nat la egalitate : 0-0.

Celelalte rezultate din țară : 
C.S.M.S. Iași-Metalul București 3-3 
(0-0) ; Știința Cluj-Olimpia Bucu
rești 25-3 (11-0).

Dupa 180 de minute pe ploaie...
Cele două partide programate ieri în 

cuplaj pe stadionul „23 August" din Ca
pitală s-au disputat în condiții din cele 
mai vitrege, atît pentru cei aproape 
20.000 de spectatori, peste care a cer
nut aproape trei ore o ploaie rece, cît și 
pentru fotbaliștii care pe un teren ce pă
rea un uriaș burete îmbibat cu apă fă
ceau eforturi deosebite să se... țină pe 
picioare. Cu toate acestea locurile au 
plăcut. Ele s-au desfășurat sub semnul 
unei lupte dirze pentru cucerirea punc
telor puse în 
căreia dintre 
campionat.

Steaua
La prima

de echipa militară lasă impresia că 
adversarii lor, Metalul din Tîrgoviște, 
nu le-au pus prea multe probleme în 
jocul de ieri. Cei care au văzut me
ciul la stadion sau la televizor, știu 
însă că lucrurile nu s-au petrecut 
atît de simplu. Echipa din Tîrgoviște 
a dat o replică dîrză formației 
bucureștene, a avut serioase pe
rioade de dominare, a desfășurat 
un joc avintat periclitând de nenu
mărate oii poarta lui Voinesou. Dacă 
impetuoșii înaintași de la Metalul : 
Iordache, Mureșan, Lazăr sau Chi- 
riță n-au reușit să schimbe pînă la 
sfîrșit aspectul sever al scorului, 
aceasta se datorește intervențiilor 
reușite ale portarului bucuieștean, 
ale lui Hălmăgean, Zavoda și îvănes- 
cu care au luptat mult ca mingea să 
nu poposească niciodată în plasa

ioc, atît de necesare fie- 
echipe în acest palpitant

Acefalul 4—0
vedere scorul obținut

mom J
echipei lor. In același timp, Constan
tin, (de două ori) Raksi și Tomeș din 
echipa militară și-au dovedit matu
ritatea proiitînd de ezitările apără
rii echipei tîrgoviștene marcînd cele 
patru goluri cu care s-a terminat 
meciul.

a marca, astfel că meciul se ter
mină cu un rezultat favorabil echi
pei locale. Bun arbitrajul prestat de 
I. Ritter,

VOLEI

Rapid și Jiul la egalitate
Terminînd meciul cu un scor alb, 

celelalte două protagoniste ale cu
plajului, Rapid și Jiul, au obținut 
cîte un punct în plus în clasamentul 
general. Jocul, 
tr-un ritm viu, 
spectaculoase, 
de mai multe 
avut ocazii de 
cătorii de la Jiul. Ei au ratat însă 
prin Pavlovici, Ghibea și Ciornoavă. 
Bucureștenii, la rîndul lor, au în
cercat de cîteva ori poarta de la 
distanță, dar nioiunul din șuturi 
n-au înșelat pe portarul Gram. în 
condițiile terenului de ieri înaintașii 
echipei rapidiste n-au corespuns, 
în schimb, apărarea a muncit mult 
pentru menținerea rezultatului, echi
tabil după aspectul jocului pentru 
ambele echipe.

în încheiere, cîteva cuvinte des
pre conducătorii jocurilor : autoritar 
și competent, Badea Petre, arbitrul 
meciului Rapid—Jiul. Geană Con
stantin, conducătorul jocului Steaua 
—Metalul, a dat unele decizii con
fuze, care au influențat pe alocuri 
buna desfășurare a meciului.

C. MANTU

deși s-a disputat în- 
a fost lipsit de faze 
Cei care au ajuns 
ori la poartă și au 
a marca, au fos<t ju-

U.T.A.—PETROLUL 1—1 (0—0)

ARAD (coresp. „Scîhteii"). — Nici 
ieri echipa fextiliștilor din Arad nu 
a dat satisfacție miilor de simpati- 
zanți în meciul de fotbal susținut 
cu Petrolul-Ploiești. Deși în prima 
repriză au presat mai mult și au 
avut numeroase ocazii, fotbaliștii 
arădeni nu au putut străpunge apă
rarea echipei din Ploiești. în' acea
stă parte a meciului, oaspeții s-au 
apărat organizat și au contraatacat 
periculos. După pauză, înscrie U.T.A. 
prin Sasu în minutul 54. în ultimele 

asaltează 
dar nu reu- 
un gol prin

25 minute ploieștenii 
poarta apărată de Faur 
șese să marcheze decît 
Badea în minutul 69.

LÀ BRAȘOV MECI

BRAȘOV (corespȚ „Scînteii"). — 
Scorul egal de la Brașov în partida 
Steagul Roșu-Știința Timișoara 1—1 
(0—1) face parte fără îndoială din 
categoria surprizelor. După calcule
le hîrtiei prima șansă o aveau lo
calnicii. Ei au trebuit însă să se 
mulțumească .în final, cu un rezultat 
de egalitate obținut la mare luptă, 
începutul primei reprize îi găsește 
pe metalurgiști în plin atac. în pli
nă dominare a localnicilor, timișo
renii deschid scorul în minutul 32 
prin Georgescu. La reluare, aspectul 
jocului nu suferă schimbări, tot lo
calnicii sînt acei care atacă dar ra
tează excesiv, nereușind să egaleze 
decît în minutul 85 prin David.

PRIMA VICTORJE ÏN RETUR

EGALI

Rapid —Steaua 3-0
Mulți iubitori ai acestui spori au luai 

sîmbătă după-amiază drumul sălii Giu- 
leșii din Capitală. Aveau motive. Echi
pa noastră campioană, Rapid București, 
întoarsă nu de mult de la Budapesta, 
unde à repurtat succese categorice în 
turneul de calificare pentru finala „Cu
pei campionilor europeni“, se 
într-un meci foarte atractiv cu 
loroasă formație romînească, 
Confirmînd forma deosebită în 
află, campionii au desfășurat 
variat, în care am putut admira o gamă 
bogată de procedee tehnice, eficace și 
spectaculoase. Un merit deosebit în jo
cul rapidiștilor l-au avut Fieraru și Dră- 
gan, a căror evoluție la fileu a fost 
excepțională, derutînd adeseori bloca
jul advers, trăgînd chiar ei mingi din 
prima pasă care, de cele mai multe 
ori, au însemnat iot atîtea puncte pen
tru Rapid.

Ceea ce caracterizează la ora ac
tuală gradul evoluțiilor echipei cam
pioane este omogenitatea între cele 
două compartimente — atac, apărare — 
cît și între cei șase jucători ai echipei.

Cealaltă protagonistă, echipa Steaua, 
ale cărei evolu|ii le-am remarcat în 
turul campionatului, după cîteva me
ciuri mediocre din retur, este în re
venire de formă.

Jocul de sîmbătă a început în nota 
de dominare a echipei feroviare care 
cîștigă ușor primele două seturi : 15-3, 
15-9. în setul 3, militarii joacă foarte 
hotărîfi și conduc cu 6-0, 12-10 și
13-12, dar de fiecare dată sînt ajunși 
și înfrecufi în final de jucătorii echipei 
Rapid. Scor final 3-0 pentru Rapid.

Alte rezultate : Știința Timișoara — 
Farul Constanța 3—0; Dinamo Bucu- 

Olimpia București 3—2.

întîlnea 
altă va- 
Sfeaua. 
care se 
un joc

Intre 10 și 14 aprilie a avut loc la 
București ședința a Xl-a a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru in
dustria de petrol și gaze.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile țărilor membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc, iar în calitate de observatori 
reprezentanții R.P. Chineze și R.P.D. 
Coreene.

Comisia a ascultat raportul asupra 
lucrărilor efectuate în anul 1961 și 
asupra orientării viitoare a activi
tății ei, informațiile conducătorilor 
delegațiilor asupra îndeplinirii reco
mandărilor organelor C.A.E.R. pri
vind problemele industriei de petro] 
și gaze și asupra rezultatelor obți
nute ; de asemenea, a examinat or
dinea și termenele de efectuare a 
lucrărilor în legătură cu calculele 
orientative ale balanțelor de com
bustibil și energie și coordonarea

■.......0*0-

planurilor de dezvoltare a industriei 
de petrol și gaze a țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe perioada pînă în 
anul 1930.

Comisia a elaborat proiectul pla
nului de colaborare a țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul cercetări^ 
lor științifice cu privire la cele mai 
importante probleme ale industriei 
de petrol și gaze, considerentele 
preliminare privind organizarea 
producției specializate de aparatură 
și utilaj geofizic, recomandările pri
vind dezvoltarea în viitor a indus
triei de gaze, precum și alte pro
bleme. De asemenea,, a precizat pla
nul de lucru al comisiei pe anul 
1962 și primul trimestru al anului 
1963.

Lucrările comisiei au decurs în
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

(Agerpres)Sărbătorirea „Zilei libertății Africii“
Adunare organizată de Liga romînă de prietenie cu popoarele 

și Africa

univ. Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii romîne de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa. A fost 
trimis un mesaj de solidaritate cu 
popoarele Africii Secretariatului 
permanent al Consiliului de solida
ritate al țărilor Asiei și Africii de 
la Cairo. A urmat un program ar
tistic cu concursul unor studenți din 
Africa și din alte țări, care învață 
în institutele de învățămînt din țara 
noastră, studenți romîni și actori ai 
Teatrului național „I. L. Caragiale“. 

(Agerpres)

din Asia

„Ziua libertății Africii“ — zi de 
luptă și de solidaritate a popoare
lor continentului african, așa 
cum a fost proclamată la Confe
rința țărilor independente din A- 
frica, ținută la Accra în anul 
1958 — a fost sărbătorită duminică 
în Capitală printr-o adunare or
ganizată de Liga romînă de prie
tenie cu popoarele din Asia și A- 
frica, în amfiteatrul Institutului de 
petrol, gaze și geologie. Despre în
semnătatea acestei zile a vorbit prof.

MECI FRUMOS, REZULTAT ECHITABIL
CLUJ (prin telefon). — Clujenii 

au așteptat cu curiozitate, dar și cu 
îndoială meciul pe care echipa lor 
favorită l-a susținut ieri după-amiază 
cu dinamoviștii bucureșteni. Lucru 
pe deplin explicabil ; cu o săptă- 
mînă în urmă, Știința a pierdut la 
un scor sever meciul cu Petrolul- 
Ploiești, iar dinamoviștii reușiseră 
să înscrie cel mai mare număr de 
goluri în poarta echipei U.T.A.

Dar lată începe meciul. Pase 
scurte, în plină viteză și fotbaliștii

de 
au

VolelbaHstele de Ia Dinamo In finală la Tourcoing
Sîmbătă și duminică la Tourcoing 

în Franța echipa feminină de volei 
Dinamo București a repurtat două 
frumoase succese în grupa a Il-a 
semifinală a „Cupei campionilor eu
ropeni". Jucînd în compania echipei 
gazdă Tourcoing Sports voleibaliste
le noastre au făcut o adevărată de
monstrație mai ales în jocul de fi
leu, cîștigînd cu scorul de 3—0 
(15—6; 15—6; 15—7). Ieri Dinamo 
București a învins cu 3—1 (15—8;

15—4; 17—19; 15—5) pe Partizan 
Belgrad. In urma acestor victorii 
dinamovistele s-au calificat în fina
la grupei în care vor întîlni astă 
seară puternica echipă sovietică 
Burevestnik Odessa, care la rîndul 
ei a dispus de Tourcoing, Sports ți 
Partizan Belgrad. Tnvih'gătodrea din 
meciul Dinamo-Burevestnik urmea
ză să joace în finala „Cupei cam
pionilor europeni“ cu Slavia Sofia, 
cîștigătoarea primei grupe semifi
nale.

clujeni se apropie vertiginos 
poarta lui Datau. In două minute 
și deschis scornit Autorul golului 
este Băluțiu. Nu trec decît zece mi
nute și Țîrcovnicu egalează. Pînă la 
pauză, nici una din echipe n-a mai 
înscris.

Identic și filmul reprizei secunde. 
Știința are din nou avantaj — mo
difică scoirul la 2—1 prin Suciu în 
min. 51 pentru ca apoi dinamoviștii 
să contraatace, să nimerească bara 
(min. 56) și ceva mai târziu să ega
leze în urma unui șut al lui Eftimie.

In continuare am asistat la un joc 
frumos cu faze pe cît de bine în
chegate, pe atît de spectaculoase 
din partea ambelor echipe. După 90 
minute de joc, partida s-a încheiat 
cu un rezultat echitabil : 2—2.

La sfîrșitul meciului .antrenorul fe
deral C. Braun a făcut următoarea 
apreciere asupra meciului : „Jocul 
a plăcut prin ritmul viu și prin lupta 
pentru balon. E meritul ambelor e- 
chlpe. Ivansuc și Pîrcălab au fost 
cei mai buni din cele două înain
tării...“.

I. D.
MiNERUL—PROGRESUL 1—0

în„Blocajul" dinamovisf la post 
meciul cu Olimpia-București.

Rezultate categoria B
SERIA I

Prahova—Ceahlăul 6—0 ; Foresta
Știința Galati 0—0 î Dinamo Suceava— 
C.S.O. Brăila 1—1 ) Carpați—Rapid Foc
șani 3—0 ; Flacăra Morenj—C.S.M.S. 
Iași 0—0 ; Poiana Cîmpina—St. roșie Ba
cău 2—0.

BACAU (prin telefon). — Meciul 
dintre Dinamo Bacău și Dinamo Pi
tești (2—0) deși nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic prea ridicat, a plăcut 
totuși pentru dîizenia cu care s-a 
Luptat de o parte și de alta.

Golurile echipei Dinamo-Bacău au 
fost înscrise de Rădulescu și Meder.

Aceasta este prima victorie a di- 
namoviștilor băcăoani în returul 
campionatului categoriei A.

CLASAMENTUL
Steagul Roșu 18 11 3 4 40:24 25
Dlnamo Buc. 18 10 4 4 40:24 24
Petrolul 18 9 3 6 37:24 21
Progresul 18 9 2 7 33:21 20
Știința Tlm. 18 8 3 7 22:22 19
Rapid 18 7 5 6 21:21 19
Știința Cluj 18 7 4 7 32:32 18
Dinamo Bacău 18 7 4 7 22:23 18
Minerul 18 8 1 9 17:35 17
Steaua 18 6 4 8 37:33 16
Jiul 18 5 5 8 20:33 15
Metalul 18 5 4 9 27:43 14
U.T.A. 18 5 3 10 26:32 13
Dinamo Pitești 18 5 3 10 23:30 13

CURSA PĂCII

Cine va îmbrăca tricoul alb^roșu ?
de la Berlin, din ziua de 2 mai, Selec- 
fionabilii mai au de trecut o serie de „e- 
xamene", printre care cursa de control 
din 3 etape, ce se va desfășura pe tra
seul Ceiszyn—Opole—Wroclaw—Poznan. 

A XV-a edijie a „Cursei Păcii“ are în 
Polonia un nou traseu. Mulți locuitori vor 
avea astfel posibilitatea să vadă între
cerea sportivă de care aud vorbindu-se 
de atîția ani și care a devenit o mani
festare cu adevărat populară.

Nu e de mirare că pentru această 
mare competiție sportivă, devenită dragă 
fiecăruia, pregătirile se fac cu deosebită 
grijă. De cîteva luni în diferite orașe ac
tivitatea comitetelor de etapă se des
fășoară sub semnul unei adevărate între
ceri între orașe și sate, 
primească cît mai bine, 
participanți.

La „Cursa Păcii" din acest an își vor 
disputa întîietatea- multe echipe excelen
te și numeroși lideri ai ciclismului eu
ropean. Va fi o nouă și puternică mani
festare a prieteniei și păcii între po
poare.

WLODZIMIERZ GOLEBIEWSKI 
redactor la „Trybuna Ludu“

Varșovia 15 aprilie.

(Corespondență din Varșovia). —
Sezonul sportiv din anul trecut nu se 

sfîrșise bine, cînd iubitorii sportului ciclist 
din R. P. Polonă începuseră să discute 
cu animație cine va purta culorile națio
nale poloneze la a XV-a ediție a „Cursei 
Păcii“. De ce atita grabă ? După cum se 
știe, anul trecut echipa poloneză, viceli- 
derul cursei pînă în penultima etapă, a 
fost întrecută pe distanța Tabor—Brno nu 
numai de echipa R. D, Germane, dar și 
de cea romînă, în care rămăseseră doar 
3 concurenți. Splendida performanță a 
lui Cosma, Zanoni și Stoica, care au a- 
dus echipa Rominiei pe locul III, depă
șind echipa completă a Poloniei a rămas 
în amintirea tuturor celgr ce se intere
sează de ciclism în Polonia.,.

Acum, pentru alcătuirea echipei polo
neze candidează. 10 cicliști: Bednarczyk, 
Beker, Blawdzin, Domanski, Fornalczyk, 
Gawliczek, Gazda, Krolak, Kudra, Pie- 
chaczek. După forma ce o dețin actual
mente, șanse mai mari la selecționare 
par să aibă Gazda, Gawliczek (bun în 
etapele de munte), Piechaczek, Fornal- 
czyk (alergător rezistent în curse pe e- 
tape lungi), 
de prevăzut 
prezenta în

LUPENI (prin telefon). — Așa cum 
a început meciul, se părea că Pro
gresul va plecia din Lupeni cu două 
puncte. încă din pirimul minut de 
joc, Oaidă trage puternic, dar min
gea trece pe lîngă bară. în minutul 
4, o centrare este reluată cu capul 
de aceiași Oaidă. Minerii creează 
prima fază mai periculoasă mult 
mai tîiziu, printr-un șut tras de Cucu. 
In plină dominare a Progresului,. în 
minutul 15, la un contraatac al mi
nerilor, mingea ajunge la Cărare 
care marchează spectaculos cu 
capul : 1—0. în continuare ambele 
echipe scapă numeroase ocazii de

SERIA A II-A
C.S.M. MeHiaș—C.F.R. Roșiori 3—1 i 

Metalul Buc.—Știința Buc. 3—2 ; Portul— 
Farul 0—4 ; C.S.M. Sibiu—C.S.O, Craio
va 2—2 î C.S.M. Reșița—Tractorul 4—1.

SERIA A III-A
C.S.O. Timișoara—C.S.O. Baia 

2—0 î Crișana—Rapid Tg. Mureș 
Recolta—Corvinul 0—0 -, Vagonul Arad—
Crișul Oradea 2—0 ; Arieșul—Ind. Sîr- 
mei 2—2 ; Mureșul—C.F.R. Arad 3—0.

Mare
2-1 -, I

Fiecare vrea să 
mai entuziast pe

Presa suedeză despre gimnastele romîne
STOCKHOLM 15 (Agerpres). — 

Presa suedeză scrie elogios despre 
gimnastele romînce Sonia Iovan și 
Uta Poreceanu care au luat parte 
la turneul internațional organizat la 
Stockholm în memoria întemeieto
rului gimnasticii suedeze, Ling.

Sonia Iovan, scrie ziarul 
ska Dagbladet”, a

„Sven-
făcut o foarte

bună impresie mai ales prin exe
cuțiile sale perfecte la birnă și pa
ralele, stîrnind aplauzele spectatori
lor care au urmărit-o cu admirație.

Colega sa, Uta Poreceanu, a cules 
și ea multe aplauze în probele liber 
alese. Exercițiile sale au fost de cea 
mai înaltă clasă, constată ziarul 
„Dagen Nyheter”.

Beker și alții. Totuși, e greu 
care dintre cei citați se vor 
tricourile alb-roșu la startul

I n cîteva rânduri
in cea de-a 9-a

Handbal
Meciurile de handbal în 7, atît la 

masculin cît și la feminin, au fost 
mult influențate în desfășurarea lor 
de timpul nefavorabil de ieri. Am 
solicitat, pentru cititorii noștri, tova
rășului Lucian Grigorescu, secreta
rul federației de handbal, cîteva pă
reri asupra unor partide.

— în ciuda condițiilor grele de 
joc, datorită terenului, echipele s-au 
prezentat la un nivel mulțumitor din 
toate punctele de vedere. Caracte
ristic pentru cele 4 jocuri pe care 
le-am urmărit : Steaua-Dinamo, 
Rapid-Știința la băieți ș£ Pro- 
gresul-Știința, Tractorul 
Rapid la fete, 
unui mare număr de 
nere în formații. Starea timpului n-a 
permis ca partidele să se desfășoare 
în condiții mai bune fapt care 
ne-ar fi îngăduit să urmărim jocuri 
mai disputate și de un nivel tehnic 
mai bun.

Iată acum rezultatele întîlnirilor : 
Rapid-Știința 7-5, Steaua-Dinamo 
11-10 (băieți) și Știința-Progresul 
5-4, Tractorul Brașov-Rapid 6-5 
(fete), scoruri fixate la capătul unor 
meciuri care au pretins eforturi fi
zice deosebite. Succese neașteptate 
au realizat echipele Steaua și Trac
torul Brașov care au dispus de ad
versari redutabili.

Partidele disputate pe terenul 
„Progresul“ nu s-au bucurat de o 
bună organizare. în încheiere sem-

în șapte
nalăm nemulțumirea îndreptățită a 
spectatorilor care urmărind progra
mul greșit publicat în „Sportul 
Popular“ privitor la jocurile femi
nine, au făcut o inutilă deplasare la 
stadionul Giulești pentru a afla că 
de fapt meciurile sînt programate 
pe terenul „Progresul”.

GH. R.

Partidele disputate 
rundă a turneului international de șah 
de la Moscova s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Averbach—Deli 1—0 i 
Barcza—Simaghin remiză ; Vasiukov— 
Pîdevski 1—0 ; Hort—Bronstein remiză i 
Wade-Aronin 0—1 ; Lilienthal—Șamkovici 
remiză i Ignatiev—Larsen 1—0 î Bîhov- 
ski—Judovici 1—0. Liderul clasamentului 
este marele maestru David Bronstein, cu 
6*/2 puncte, urmat de Averbach — 6 
puncte și o partidă întreruptă.

★
Selecționata de juniori a U.R.S.S., care 

va participa la turneul de fotbal U.E.F.A., 
a jucat la Sofia cu reprezentativa de ju
niori a orașului, obținînd victoria cu sco
rul de 3—1 (2—0).

Brașov-
a fost prezența 

elemente ti-

Un aspect din timpul jocului Tractorul Brașov-Rapld.

Cuvîntarea ambasadorului Ghanel la posturile noastre de radio 
ți televiziune

nuel Kodjoe Dadzie, 
vîntare la posturile 
dio și televiziune.

Duminică seara, cu prilejul „Zi
lei libertății Africii“, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Ghana la București, Emma-
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INFORMAȚII
• Duminică dimineața, Anghel Negu- 

lescu și Gheorghe Lepădeanu, președinții 
Sfaturilor populare ale orașelor Iași și 
Cluj, membri ai Consiliului executiv al 
Federației mondiale a orașelor înfrățite, 
au plecat în Franța pentru a participa 
la sesiunea Consiliului executiv care va 
avea loc în zilele de 16 și 17 aprilie la 
Saint-Germain-en-Laye.

După terminarea sesiunii Consiliului 
executiv, ei vor pleca la Dakar, unde au 
fost invitați ca observatori la prima Adu
nare generală a Uniunii Continentale A- 
fricane a orașelor Înfrățite, care va avea 
loc in zilele de 19-21 aprilie.

(Agerpres)

a rostit o cu- 
noastre de ra-

(Agerpres)

Instruirea ecliipeîor 
de control obștesc

La sediul Sfatului popular al ra
ionului Lenin a avut loc, recent, in
struirea membrilor din echipele de 
control obștesc care controlează 
unitățile „Pîinea“ din raion, fabrica
ția și transportul piinii de la între
prinderea „Steagul Roșu".

Membrii celor 28 de echipe, care 
vor activa în raion, au luat cunoș
tință de modul în care urmează 
să-și desfășoare activitatea. •

•o o o

Conferința regională a femeilor
ORADEA (coresp. „Scînteiț“). — 

Duminică s-a desfășurat la Oradea 
conferința regională a femeilor. Din 
darea de seamă și din cuvîntul de
legatelor a rezultat contribuția adu
să în ultimii doi ani de femeile 
muncitoare din regiune la înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid în 
industrie șl agricultură.

Pentru ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale și culturale al 
femeilor au fost organizate pe lîngă 
căminele culturale 516 cicluri de lec
ții la care au participat peste 50.000 
femei.

Conferința a ales noul comitet re
gional al femeilor.

Din viața culturală sovietică

Pentru a patra oară echipa selecțio
nată de rugbi a Franței a cîștigat „Tdr- 
neul celor 5 națiuni". In ultimul meci 
desfășurat sîmbătă pe stadionul Colombes 
din Paris, în prezența a 35.000 de spec
tatori, rugbiștii francezi au învins cu sco
rul de 11—0 (5—0) echipa Irlandei. Cla
samentul final al competiției se prezin
tă astfel : 1. Franța 6 puncte ; 2 Scoția 
5 puncte ; 3. Anglia 4 puncte ; 4. Țara 
Galilor 3 puncte ; 5. Irlanda zero puncte.

★

într-un meci contind pentru campiona
tul britanic de fotbal inter-țări, echipa 
Scoției a învins cu 2—0 (1—0) echipa 
Angliei. De remarcat că aceasta este 
prima victorie a Scoției, după 25 de ani, 
în fața echipei Angliei.

★

lntr-un meci internațional de fotbal, 
desfășurat duminică la Casablanca, echi
pa R. P. Polone a învins cu scorul de 
3—1 echipa Marocului.

*
Cunoscutul tenisman australian Neale 

Fraser a cîștigat și turneul internațional 
de la Sorrento (Italia), învingind în fi
nală cu 6—3 î 6—2 pe compatriotul său 
Fred Stolle. Proba feminină a revenit ju
cătoarei australiene Judy Tagart. Aceas
ta a întrecut-o cu 6—0 i 2—6 i 6—2 pe 
Francesca Gordigiani (Italia).

(Agerpres)

PRONOSPORT
Concursul din 15 aprilie 1962

Știința Cluj—Dinamo București 
U.T.A.—Petrolul
Rapid—Jiul
Steaua—Metalul
Minerul—Progresul
Steagul Roșu—Știința Timișoara 
Dinamo Bacău—Dinamo Pitești -
Flacăra Morenl—C.S.M.S. Iași 
C.S.M. Sibiu—C.S.O. Craiova 
C.S.M. Reșița—Tractorul Brașov 
C.S.O. Timișoara—C.S.O. Baia Mare 
Arleșul Turda—Ind. Sîrmel C. Turzii
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Talente din popor
...La fabrica ds ceasuri nr. 1 

din Moscova venisem să văd 
producția pe bandă a noului 
ceas extraplat „Mir". Intr-unui 
din atelierele strungurilor de 
precizie am nimerit fără să 
vreau, sub luminile reflectoare
lor, pe un mic platou de filmare. 
Am intrat în vorbă cu operato
rul, un tînăr îmbrăcat într-o sa
lopetă albastră. Tocmai cobora 
de pe scara mobilă de filmare — 
Iuri Volkov, electrician — ni s-a 
prezentat. El ne-a' făcut cuno
ștință cu regizorul — inginerul 
Nikolai Vetcinin. Acolo, pe mi
cul platou de filmare, am ascul
tat povestea tînărului studio ci
nematografic.

Cineaștii de la fabrica de cea
suri au debutat cu filmul „Festi
valul tineretului de la Moscova", 
care le-a atras prietenia și aju
torul prețios al lucrătorilor stu
dioului cinematografic „Mosfilan". 
De atunci au turnat peste o sută 
de filme documentare, pentru 
televiziune și cîteva cu caracter 
artistic : „Ceasul poznaș-", de 
pildă, o satiră la adresa „rebu- 
tiștilor“, s-a bucurat de un mare 
succes. Unele filme au fost pre
zentate și peste hotare, fiind 
premiate la concursuri pentru 
filme de amatori. Studioul ci
nematografic de la fabrica de 
ceasuri numără 35 de colabora
tori.

Filmul în curs de turnare e un 
documentar din viața brigăzilor 
de muncă comunistă.

„«Actorii» ? îi aveți în față' — 
ni-i prezintă Iuri Volkov. Sint 
miile de muncitori ai uzinei.

...Am în față o fotografie din 
Leningrad : un violonist îmbrăcat 
intr-un impecabil frac. El ciu
tă pe scena unui teatru în fața 
unui auditoriu numeros... E un vir
tuos ? Sau un oaspete de peste 
hotare, o personalitate a lumii 
muzicale ? Dar mai bine să ci
tim explicația. Aflăm cu plăcută 
surprindere că artistul e cofeta
rul Vladimir Gruzdev, care tră
iește poate cele mai emoționante 
clipe din viață — debutul în 
fața publicului. Cofetarul violo
nist nu e o întâmplătoare „desco
perire" a unui talent din popor. 
La palatul cultural muncitoresc 
„Primul cincinal", unde VI. Gruz
dev a căpătat primele lecții de 
muzică, sînt numeroși cîntăreți și 
instrumentiști înzestrați, pe care 
profesorii conservatorului de stat

„Rimski Korsakov" i-au remarcat 
adeseori. Așa s-a născut ideea 
înființării unui conservator popu
lar la Leningrad. Am putea înșira 
vreo 70 de nume, atâtea aîți stu- 
denți cuprinde azi conservatorul. 
Profesorii lor sînt aceiași de la 
conservatorul de stat „Rimski 
Korsakov“.. Ei predau aci fără a 
fi remunerați. E o activitate ob-

De la corespondentul 
nostru la Moscova

ștească pe care o desfășoară cu 
dragoste și pasiune. Cea mai 
prețioasă recompensă e mulțumi
rea de a ajuta la afirmarea ta
lentelor din popor.

La concursul 
„Ceaikovski"

La Moscova se desfășoară de 
aproape două săptămîni con
cursul internațional „P. I. Ceai- 
kovski". După cum se știe, la 
concurs participă interpreți din 
numeroase țări ; iar juriul este 
format din eminenți muzicieni so
vietici și străini.

Pe marginea primelor etape 
ale concursului internațional 
„Ceaikovski", la vioară și vio
loncel, prof. L. Ghinzburg, doctor 
în teoria artei, trage cîteva con
cluzii preliminare, care au a- 
părut sub semnătura sa în ziarul 
„Pravda".

întrecerea dintre violonceliști, 
terminată cu două zile înaintea 
celei de vioară — apreciază au
torul — a demonstrat progresul 
uriaș al artei violoncelistice din 
ultimele decenii cînd, după Pa
blo Casals, au apărut interpreți 
remarcabili ca Piatigorski, Ca- 
ssado, Nqvarra, Roștropovici și 
Șafran. Nivelul înalt al talentu
lui și pregătirii tinerilor violon
celiști a determinat juriul să 
treacă în etapa a doua, în loc 
de 18 concurenți prevăzuți ini
țial, 21 — printre care 8 violon
celiști sovietici, cinci americani, 
doi din R.F.G. și cîte unul din 
Polonia, Finlanda, Cehoslovacia, 
Japonia, Ungaria și R. D. Ger 
mană.

încă din primq etapă s-au e- 
vidențiat prin profunzimea inter
pretării violoncelista N. Șahov- 
skaia. N. Gutman, V. Feiqhin în

terpretarea lui M. Vplleruș se dis
tinge prin sunetul neobișnuit de 
frumos și expresiv. Interpretarea 
tinerilor violonceliști sovietici a- 
testă individualitatea variată a 
creației. Dintre violoncelist» a- 
mericani s-au evidențiat prin 
măiestria lor L. Par-nas, D. Dawis 
și tînăra E. Sachs, în vîrstă de 19 
ani. Un interes deosebit au stâr
nit și muzicieni de talent, repre- 
zentînd școlile naționale de vio
loncel din Ungaria, Polonia, Ce
hoslovacia, Germania, Finlanda 
și Japonia.

întrecerea violoniștilor s-a des
fășurat în aceeași atmosferă de 
„luptă strînsă". Dintre reprezen
tanții a 17 țări, 23 au promo
vat în etapa a doua, dintre care 
7 violoniști sovietici, 3 bulgari, 
3 americani, doi cehoslovaci, 
doi japonezi și cîte unul din 
R.D.G., Izrael, Canada, R. P. Chi
neză, Columbia și Franța.

O deosebită impresie — subli
niază autorul — a produs arta 
generației „mai vechi" de vio
loniști sovietici B. Gutnikov și N. 
Beilina. (După cum se știe, Beili
na a obținut premiul I la vioară 
în cadrul concursului internațio
nal „George Enescu"). Audito
riul a fost cucerit de talentul ex
cepțional, de prospețimea inter
pretării unor tineri ca violonis
tele : I. Bocikova (U.R.S.S.), I. 
Cubo (Japonia) și I. Așchenazi 
(Izrael).

A. MUNȚEANU
*

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : Qpt dintre cei 
mai buni violonceliști au fost 
distinși cu titlul de onoare de 
laureați ai celui de-al II-lea 
Concurs internațional „Ceaikov- 
ski”. S-au distribuit următoarele 
premii : premiul l — Natalia Șa- 
hovskaia (U.R.S.S.), premiul II — 
Leslie Parnas (S.U.A.), Valentin 
Feighin (U.R.Ș.Ș.), premiul III 
Natalia Gutman (U.R.S-S-), Mihail 
Homițer (U.R.S.S.), premiul IV — 
Laszlo Mezo (R. P. Ungară), pre
miul V — Douglas Linn Davies 
(S.U.A.), premiul VI — T. Ellen 
Sachs (S.U.A.).

Erkki Ilmari Raudio (Finlan
da), Jurgen de Lemos (R. F. Ger- 
mană), Viktor Aparțev (U.R.S.S-) 
și Maris Vplleruș (U.R.S.S.) au 
fost distinși cu diplome de o- 
noare.

Premiul special al Uniunii 
Compozitorilor Sovietici a fost 
acordat violoncelistului japonez 
TakeiPro Htrai.
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unanimitate de reprezen-

răniți

seama de situația reală, 
se pronunță pentru recu- 
R.D.G. de către țările oc- 
pentru ieșirea R.F.G. din

în- 
So- 
în- 

po-

Unități do represiune ale dicta
torului Ngo Dinh Diem intr-un sat 
din Vietnamul de sud.

„TrcDuic să coexistăm cu Uniunea Sovietică“

LA new yqrk] Demonstrații de protest 
împotriva hotărîrii S. U. A.

de a relua experiențele nucleare
NEW YORK 15 (Ageipres).—Agen

ția U.P.I. anunță că sute de femei, 
membre ale organizației „Femei, 
luptați pentru pace“, au demonstrat 
în fața clădirii Comisiei pentru ener
gia atomică a S.U.A. de la New 
York în semn de protest împotriva 
hotărîrii Departamentului de Stat de 
a relua experiențele nucleare în 
atmosferă. La demonstrație au luat 
parte și numeroși bărbați.

Agenția arată că „demonstrantele, 
unele dintre ele cu cite doi și chiar 
trei copii în cărucioare, purtau pla
carde pe care scria : „Nu vrem o 
nouă Hiroșimă !", „Lăsați copiii 
noștri să crească !“. Una dintre de
monstrante era Nacy Manis, membră 
a mișcării „Femei, luptați pentru 
pace", care a fost recent 1«: Geneva 
pentru a cere încetarea experiențe
lor nucleare.

Declarația primului ministru 
al Finlandei

Un articol din ziarul vesLgerman „Kölnische Rundschau"

BONN 15 (Agerpres). — Ziarul 
vest-german „KÖLNISCHE RUND
SCHAU' publică la 14 aprilie un am
plu articol intitulat „Trebuie să co
existăm cu Uniunea Sovietică". Au
torul articolului, Hanz Gerlach, 
cheamă guvernul de la Bonn și gu
vernele celorlalte țări occidentale 
să renunțe la formule politice 
vechite în legătură cu Uniunea 
vietică și, în numele viitorului 
tregii omeniri, să-și întemeieze 
litica lor pe o bază nouă.

Pentru politica pe care a promo
vat-o pînă acum Bonnul, se subli
niază în articol, sînt caracteristice 
principiile nerecunoașterii R.D.G. șt 
a frontierei Oder-Neisse, precum și 
nerecunoașterea altor guverne so
cialiste. Autorul articolului sublinia-

ză că o asemenea politică este în 
ultimă instanță foarte primejdioasă.

Gerlach cheamă guvernul R.F.G. 
să manifeste inițiativă în politica 
sa, ținînd

Autorul 
noașterea 
cidentale, 
N.A.T.O.

HELSINKI 15 (Agerpres). — TASS 
transmite : Primul ministru al Fin
landei, A. Karialainen, a luat cu- 
vîntul în seara zilei de 14 aprilie 
la posturile de radio și televiziune, 
în cuvîntarea sa, el s-a referit la 
cauzele care au făcut necesară crea
rea unui guvern care să se sprijine 
pe majoritatea parlamentară. „Țara, 
a spus el, are nevoie de un guvern 
al majorității pentru ca noi să ur
măm cu consecvență și neabătut în 
politica noastră externă linia neu
tralității și prieteniei, linia Paasi- 
kivi-Kekkonen, pe care am respec- 
tat-o în anii de după război și care 
a întărit în mare măsură poziția 
țării noastre și securitatea 
națională. în actuala lume 
tită, aceasta este o sarcină 
și un temei serios pentru
unui guvern al majorității".

A. Karialainen și-a exprimat pă
rerea că poziția guvernului devine 
mai trainică prin participarea re
prezentanților cercurilor de afaceri

și ai mișcării sindicale. Noul gu
vern, a subliniat A. Karialainen, se 
va ocupa de urgență de sarcinile 
care stau în fața sa, îndeosebi în 
domeniul economiei naționale.

Componența noului 
guvern francez

noastră 
neliniș- 
centrală 
crearea

Dezarmarea 
pentru instaurarea

RANGOON 15 (Agerpres). — 
Partizanii păcii din Birmania salută 
apropiatul Congres Mondial de Ia 
Moscova pentru dezarmare generală 
și pace, se subliniază în rezoluția a-

principală 
păci trainice

probată în 
tanții a nouă regiuni birmane.

Dezarmarea—a spus U HlaCijo, se
cretar general al Comitetului birman 
de solidaritate cu popoarele Asiei și 
Africii, într-o convorbire cu un co
respondent TASS — constituie condi
ția principală pentru instaurarea 
unei păci de nezdruncinat. Pentru a 
menține și a consolida pacea este 
necesar sä se încheie un acord cu 
privire la dezarmarea generală 
tală. Salut apropiatul Congres 
Moscova. El va contribui la 
tea partizanilor dezarmării și

Aprob din toată inima hotărîrea 
Consiliului Mondial al Păcii cu pri
vire la convocarea la Moscova a 
Congresului Mondial pentru dezar
mare generală și pace, a declarat 
corespondentului TASS, U Aung Hla, 
profesor la Universitatea din Ran
goon.

Am vizitat Uniunea Sovietică șl 
știu că oamenii sovietici care au 
construit socialismul nu au nevoie 
de război. Ei sînt împotriva războiu
lui și luptă pentru excluderea răz
boaielor din viața societății.

PARIS 15 (Agerpres). — Dumi
nică s-a anunțat oficial că, la pro
punerea noului prim-ministru Pom
pidou, președintele republicii a nu
mit pe membrii guvernului, din care 
fac parte 22 miniștri și 7 secretari 
de stat. Principalele posturi minis
teriale au fost ocupate de oamenii 
politici care au făcut parte și din 
guvernul anterior. în funcția de 
ministru al afacerilor externe a ră
mas Couve de Murville, ministru al 
afacerilor interne 
Frey, 
Pierre

Din 
cial 
U.N.R. („Uniunea pentru noua re
publică“), M.R.P. („Mișcarea Repu
blicană Populară”) unii „indepen
denți“ și oameni politici apropiați 
de actuala coaliție guvernamentală.

Reprezentarea M.R.P. s-a lărgit. 
Doi lideri ai acestui partid clerical, 
Pierre Pflimlin șl Maurice Schu
mann, au fost numiți în funcții mi
nisteriale. Pflimlin a fost șeful gu
vernului francez în zilele tragice din 
mai 1958 cînd în Algeria a izbucnit 
rebeliunea militaro-fascistă.

iar ministru 
; Messmer.

guvern fac 
reprezentanți

este tot Roger 
de război tot

parte în spe- 
ai partidului
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JAPONIA. — O mare demon
strație la Kiushu împotriva bazo- 
lor militare ale S.U.A. pe terito
riul țării ; la această demonstra
ție au participat peste 100.000 de 
cetățeni.

Jomo Kenyatta, conducătorul 
partidului Uniunea națională a- 
tricană. Ia întoarcerea în Ke
nya după tratative purtate la 
Londra în problema viitorului 
acestui teritoriu.

și to- 
de la 
uniia- 
păcii.

PARIS. In îndreptarul internațio
nal al literaturii traduse, editat de 
UNESCO, în fruntea listei autorilor 
traduși în diferite țări ale lumii în 
1960 se situează V. I. Lenin, N. S. 
Hrușciov, L. N. Tolstoi și W. Sha
kespeare. Uniunea Sovietică se si
tuează pe primul loc în ce privește 
numărul cărților traduse peste ho
tare : 5.507 cărți de autori ruși și 
sovietici.

Manifestație la Londra, în fața parlamentului, împotriva experiențe
lor nucleare.

DAMASC. La 15 aprilie toate zia
rele din Damasc au publicat o or
donanță a Comandamentului Suprem 
al forțelor armate siriene prin care 
se anulează restricțiile asupra circu
lației în timpul nopții pe întregul

Comentariul zilei

si evenimentele din Orientul Arab
O serio de evenimente petrecute în 

ultima vreme în Orientul Apropiat au 
adus în actualitate această regiune 
neliniștită. Cu trei luni în urmă, s-a 
vorbit mult în presă despre încer
carea neizbutită de lovitură de stat 
în Liban, care, după cum s-a ^aflat 
mai tîrziu, nu era lipsită de legătură 
cu anumite planuri imperialiste puse 
la cale în această regiune.

Mai recent, a reținut atenția cri
za politică din Siria, începută la 28 
martie. Dîndu-și seama că forțele 
reacționare tind să folosească Adu
narea Constituantă și guvernul pen
tru a împinge țara mai departe spre 
dreapta, conducerea armatei a pre
luat puterea. Ulterior s-au ivit o se
rie de divergențe în rîndurile con
ducerii militare ; un grup de militari 
din Alep a refuzat să se supună co
mandamentului militar. Rebeliunea a 
fost însă repede lichidată și — după 
cum a declarat comandantul suprem 
al armatei, Zahreddin — „s-a por
nit pe calea redresării țării'. La 
cererea lui Zahreddin, Nazem El 
Kudsi și-a reluat funcția de pre
ședinte al Republicii Arabe Siria.

Deși evenimentele din Siria sînt 
probleme de ordin intern, puterile 
imperialiste încearcă să profite de 
ele, pentru a se amesteca în trebu
rile interne ale țării, ca și ale altor 
state arabe, în scopul de a pune 
piedici în calea luptei de eliberare 
națională a popoarelor arabe.

Se știe că Orientul Apropiat po
sedă 70 la sută din zăcămintele 
de petrol ale lumii capitaliste. De 
aici monopoliștii realizează cîștiguri 
uriașe. Ei obțin un profit de peste 
100 la sută la capitalul investit, în 
timp ce în Venezuela acest profit 
este de 35 la sută, iar în S.U.A. de 
20 la sută. Pentru menținerea pozi
țiilor lor în petrolul arab, a conduc
telor prin care se scurge petrolul 
spre mare, monopolurile străine se 
concurează de mult între ele. „A- 
ceastă luptă — scria ziarul american

„Christian Science Monitor" 
se poartă cu dolari și lire 
și uneori cu arme și tancuri, este 
una dintre cele mai stranii din isto
ria economică. Este o luptă acerbă 
între o serie de țări pentru zăcămin
tele de petrol din regiunea golfu
lui Persic".

în anii postbelici, monopolurile a- 
mericane au izbutit să acapareze o 
parte însemnată din pozițiile con- 
curenților lor, în special ale celor 
britanici și francezi. Reintrarea în a- 
rena luptei pentru petrol a monopo
lurilor vest-germane a ascuțit și mai 
mult vechea rivalitate. Iată de ce, 
în ultimul timp, Londra caută nu 
numai să păstreze ceea ce a mai 
rămas din pozițiile monopolurilor en
gleze dar, pe cît posibil, să Je lăr
gească în detrimentul rivalilor săi. 
în acest cadru a fost repus pe ta
pet vechiul proiect al „semilunii 
fertile" — o uniune a Iordaniei, Si
riei, Libanului și Irakului, bineînțeles 
sub control englez. Nu întîmplător 
opinia publică face o legătură di
rectă între reluarea acestui proiect, 
încercarea de lo
vitură de stat diD 
Liban, ultimele pe
rorații ale regelui 
Iordaniei, Hussein, 
adept înflăcărat 
al acestei „uni
uni’, și concen
trările de trupe 
iordaniene la gra
nița Siriei.

Se înțelege 
monopolurile 
mericane nu 
mîn pasive, 
proiectul
al „semilunii ferti
le", ele 
puns cu 
variantă
trinei Eisenhower’, 
respinsă la timpul

— caie 
sterline.

că 
a- 

ră- 
La

englez
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Atacuri banditești ale O. A. S, 
în Franța și Algeria

PARIS 15 (Agerpres). — Infuriați 
de condamnarea la moarte a șefului 
lor Jouhaud, ultracolonialiștii din 
Alger, Oran, Bone, Constantine, Or- 
leansville și din alte orașe din Al
geria au organizat sîmbătă și dumi
nică manifestații zgomotoase pe 
străzi și „ca răzbunare“ au săvîrșit 
o serie de acte teroriste împotriva 
unor persoane de naționalitate alge
riană și împotriva unor francezi

. 1 1 —

care refuză să colaboreze cu această 
organizație banditească. Deosebit de 
violente au fost manifestațiile la 
Oran, orașul unde se afla cartierul 
general al lui Jouhaud, care condu
cea de acolo rețeaua „Organizației 
armate secrete“ din 
geriei. La 14 aprilie 
uciși 18 oameni și 
alți 25.
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teritoriu al Republicii Arabe Siria și 
se redeschid frontierele țării.

CARACAS. După cum anunță a- 
genția United Press International, 
potrivit unei declarații a ambasadei 
americane dată publicității la Cara
cas, în clădirea consulatului ameri
can din localitatea Puerto de la Cruz 
(Venezuela) a explodat o bombă, 
omorînd o persoană și rănind grav 
alta.

WASHINGTON. Agenția Reuter 
relatează că, potrivit declarației Co
misiei S.U.A. pentru energia atomi
că, la 14 aprilie, Statele Unite au 
efectuat o nouă explozie subterană 
cu arma nucleară în statul Nevada, 
Aceasta este a 28-a explozie subte
rană din cadrul seriei de explozii în
cepute în toamna anului trecut.

diei va avea loc la 7 mai. 
tele președintelui Rajendra 
și vicepreședintelui expiră la

Manda- 
Prasad 
12 mai.

HAGA. La 19 aprilie va pleca din 
Amsterdam, îndreptîndu-se spre Iria- 
nul de Vest, vasul de pasageri „Zei- 
derkreis", închiriat de guvernul 
olandez pentru a transporta trupe în 
Irianul de Vest. Potrivit relatărilor 
presei olandeze, confirmate oficial de 
purtătorul de cuvînt al Ministerului 
de Război al Olandei, acest vas va 
transporta în Irianul de Vest cîteva 
sute de militari olandezi.

său de popoarele arabe. Flutu- 
rînd din nou momeala dolarilor, 
cercurile imperialiste din S.U.A. vor 
ca sub masca „ajutorului" să insti
ge pe arabi împotriva arabilor, să 
submineze relațiile țărilor din Orien
tul Apropiat cu țările socialiste. Re- 
curgînd în acest scop la tot ielul 
de metode de presiune, ele au tri
mis vasele flotei a Vl-a americane 
la Beirut exact în momentul cînd se 
desfășura criza din Siria. Și atacul 
trupelor israeliene împotriva Siriei — 
condamnat recent de Consiliul de 
Securitate — nu este izolat de a- 
ceste calcule, cunoscută 
fluența americană asupra 
Israelului.

Popoarele arabe au dat 
răspunsul cuvenit planurilor imperia
liste de tipul „semilunii fertile" și 
„doctrinei Eisenhower". Cît privește 
diplomația canonierelor, ea de mult 
și-a trăit traiul. Popoarele arabe tre
buie lăsate să-și hotărască singure 
destinele lor.

DELHI. Comitetul de lucru al par
tidului de guvernămînt Congresul 
național indian a aprobat candida
tura vicepreședintelui Indiei, Sarva- 
palli Radhakrishnan, pentru preșe
dinția Indiei. Candidat al partidului 
la funcția de vicepreședinte a fost 
propus Zakir Hussein, fost guverna
tor al statului Bihar. Alegerea pre
ședintelui și vicepreședintelui In-

LONDRA. După cum a anunțat 
filiala din Scoția a Direcției națio
nale a industriei carbonifere, în iu
lie a.c., în Scoția va fi închisă încă 
o mină carboniferă Ia care lucrează 
460 de mineri. închiderea minelor în 
Scoția are loc în legătură cu hotărî
rea societății „Scottish Oils Limited“ 
de a limita extracția de cărbune.

VARȘOVIA. La Varșovia s-a des
chis cel de-al IV-lea Congres al Co
mitetului internațional Oswiecim, la 
lucrările căruia participă delegați 
din 13 țări — foști deținuți în acest 
lagăr al morții.

Mihail Șolohov 
șl soția sa au so
sit în Anglia Ia 
Invitația scriitoru
lui englez Charles 
Snow, rectorul U- 
niversității din 
Saint Androws 
(Scoția). La 13 
aprilie Iui Mihail 
Șolohov i-a fost 
decernat titlul de 
Doctor Honoris 
Causa al Univer
sității.
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NICOLAE N. LUPU

Omul cu care 
stau de vorbă a pe
trecut o mare par
te din viața sa în 
închisoare — în total 23 de ani. E 
cunoscut poet spaniol, patriot al 
rii sale. Marcos Ana este numele 
ferlocutorului meu, venit la Paris 
mod ilegal. II așteaptă lupta căreia 
închinat întreaga sa viață, lupta pen
tru libertatea a mii de compafrioți 
care lîncezesc în temnițele franchisfe.

L-am rugat să-mi vorbească despre 
el, despre soarta sa de deținut po
litic... A. intervenit o tăcere grea. Pă
rea că amintirile întunecate au înăbu
șit glasul lui Marcos Ana, dar numai 
glasul. Fața îi rămăsese senină, vie, 
luminată de mărețul sentiment al li- 

mare
un

rs
i-a localitate, și-a petrecut copilă- 

mai mari poeți ai

berfății care umplea inima lui 
ce n-a pufuf fi înfrînfă prin nici 
fel de forturi...

— Franchișfii m-au condamnat 
moarfe... Apoi au comutat sentința 
moarfe în treizeci de ani de închisoa- 

lovifură 
familie, 
acestei 
de a-

la 
la

poetul 
adoptat

re. Arestarea mea a fost o 
grea pentru întreaga mea 
Mama nu a putut supraviețui 
dureri. Cu puțin timp înainte 
ceasta murise și tatăl meu.

în amintirea părinților săi, 
Fernando Macarro Castillo a
ca pseudonim literar numele tatălui — 
Marcos și numele mamei — Ana...

Există în apropiere de Madrid loca
litatea Alcala de Henares. Astăzi este 
cunoscută prin înspăimînfătoarele ei 
cazemate în care sînt întemnițate fe
meile participante la lupta împotriva 
odiosului regim al lui Franco. Aici, în

aceasta 
ria unul din cei 
Spaniei. Era un copilandru de 14 ani 
cînd a intrat în organizația tineretului 
socialist. Curînd după aceasta 
nando a devenit conducătorul 
noscuf al acestei organizații.

în anul 1936, Spania era împînzifă 
de baricade. Republica lupta împotri
va fascismului. Fernando a plecat pe 
front. Avea 15 ani. în primăvara a- 
nului 1939 au venit zile grele pentru 
republicani. Căzuseră Madridul și Bar
celona. împreună cu unitățile în re
tragere Marcos Ana ajunsese în por
tul Alicante. Aici, iînărul a fost prins 
de fasciști.

A 18-a primăvară a poetului îi adu
sese, în loc de dragoste, lanțurile cap
tivității franchisfe. Celelalte douăzeci și 
trei de primăveri au trecut în zbor pe 
lingă celula închisorii în care călăii îl 
torturau pe Marcos Ana. Douăzeci și 
trei de ani ! Nici soare, nici aer, nici 
flori... Poetul era înmormînfaf de viu... 
Timp de aproape un sfert de secol 
iranchiștii s-au jucat cu viața sa. îl ba
teau și-l torturau pînă cînd își pierdea 
cunoștința. Nimic n-a putut însă in
fringe pe patriot. Dîrzenia lui îi uimea 
pînă și pe dușmani. îi încuraja în în
chisoare pe tovarășii săi. A avut chiar 
curajul să scoată un ziar care trecea
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convinși că ceasul 
eliberării va bate și 

avem mulfi prieteni.

spune cu mir 
M E Ba Marcos Ana. EI I a. convind rS r,

din mină în mînă. Cuvintele sale să
deau în inimile deținuților încredere în 
viitor, țineau viu spiritul lor de luptă. 
Temnicerii au aflat despre ziar și Mar
cos Ana a fost pedepsit cu asprime : 
durata întemnițării a fost prelungită. 
Poetul urma să trăiască după gratii în 
total 60 de ani I

Ana s-a ridicat și s-a a- 
fereasfră. Parcă nu-i venea 
că fot coșmarul acesta ră- 
urmă.

...Marcos 
propiat de 
să creadă 
măsese în

Și povestirea continuă din nou. El
vorbește despre tragedia deținuților 
din fortăreața Burgos.

în celulele-mormînt ale acestei fortă
rețe zac numeroși republicani. Laolaltă 
ei sînt condamnați la o sută de secole 
de închisoare. Nu există cuvinte pen
tru a descrie chinurile acestor oameni. 
Deosebit de greu este iarna. Celulele 
nu sînt încălzite, prin geamurile sparte 
pătrunde un vînt rece ca gheața. Plim
bările se transformă înfr-o adevărată 
tortură. Sînt cazuri cînd definufîi epui
zați mor chiar sub ochii temnicerilor. 
Uneori, în sumbra fortăreață din Bur
gos se petrec scene zguduitoare cînd 
rudele se văd cu deținuții. Odată la 
zece ani, părinți și soții capătă permi
siunea să viziteze pe cei închiși, iar 
pentru întrevedere se acordă 5-6 mi
nute...

— Dar oamenii se țin acolo tari —

pentru 
Glasurile lor 
închisoare.

— Știți, am avuf și noi zilele noasfre 
de sărbătoare — spune cu vioiciune in
terlocutorul meu. Cînd am aflat despre 
zborul lui Gagarin ne-am bucurat ca 
niște copii. Priveam țintă prin deschizătu
rile înguste ale ferestrelor dacă nu li
cărește în bezna nopții steluța navei 
cosmice, solul marii Uniuni Sovietice. 
Și bineînțeles, am sărbătorit în felul 
nostru zborul primului cosmonaut. Am 
scos un ziar de perete : pe o coală 
albă de hîrtie am desenat chipul lui 
Lenin, iar alături un satelit avînfaf spre 
univers. Am făcut și însemnări și am 
scris versuri. Ziarul l-am îndoit de cî
teva ori și pe neobservate l-am trans
mis de la unul la altul, dintr-o celulă 
într-alfa...

îmi iau rămas bun de la Marcos Ana.
„Prin „Trud“, ziarul muncitorilor so

vietici, scrie ei în carnetul meu, îmi 
exprim cu emoție recunoștința față de 
guvernul sovietic și poporul U.R.S.S. — 
veteran al mișcării de solidaritate cu 
poporul spaniol. Mișcarea internațio
nală de solidaritate, în dezvoltarea că
reia oamenii sovietici au pus atîta su
flet, a făcut posibilă eliberarea mea. 
Promit ca întreaga mea viață și toată 
lupta mea în viitor să fie demne de 
acest măreț sentiment frățesc“.

I. ȘEVCENKO 
(Corespondență din Paris re

produsă din ziarul „TRUD”).

ei. Noi
au pătruns pînă la noi în
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