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Proletari din torrte-țările, uniți-vă!

A PRODUCȚIEI
n orice secție de turnătorie, 
îndeplinirea ritmică a planu
lui, creșterea continuă a pro
ductivității muncii sînt con
diționate în mare măsură de 
buna organizare a producției 
și a locurilor de muncă. Ple-

cînd de la aceste considerente, în acest 
an, în cadrul secției noastre s-a acordat 
o mai mare atenție pregătirii procesului 
de producție, organizării echipelor de 
turnători.

Baza organizării activității noastre o 
constituie desfășurarea muncii după gra
fic. Sarcinile de plan se defalcă pentru 
fiecare echipă avîndu-se în vederea co
relarea comenzilor în ordinea prelucrării 
lor în secțiile mecanice, precum și gra
dul tehnic al echipelor de turnători (pre
gătirea profesională, însușirea tehnicii 
noi etc).

Aș dori să vorbesc pe scurt despre fe
lul cum procedăm noi, pentru ca să ob
ținem o productivitate a muncii sporită- 
La analiza planului trimestrial, odată cu 
defalcarea sarcinilor de producție pe luni 
și decade, avem în vedere și împărțirea 
pieselor pe grupe de profile. Urmărim 
ca fiecare echipă să execute piese cu pro
fil asemănător. In felul acesta muncito
rii au posibilitatea să se specializeze, să 
lucreze cu un randament sporit. Proce- 
dînd astfel, am obținut și o mai justă re
partizare a forței de muncă. Iată cîteva 
exemple. Echipa lui Vasile Bîtcău a avut 
de executat în luna trecută 6 repere com
plicate de la o anumită comandă (înainte 
toate echipele contribuiau la rezolvarea 
lor). Faptul că lucrarea respectivă a fost 
executată de o singură echipă, a făcut ca 
timpul de lucru să se reducă pe bucată 
în medie cu 2—3 zile. Desigur, pentru a 
se ajunge la aceste rezultate a fost ne
voie ca fiecare din cei 12 membri ai bri
găzii să se ocupe îndeaproape de buna 
organizare a locului de muncă, de apro
vizionarea la timp cu materiale. (Acestea 
au fost, de altfel, principalele probleme 
despre care s-au discutat în consfătuirile 
de producție).

Numeroasele propuneri făcute de că
tre muncitori au în vedere buna orga
nizare a producției și a locurilor de 
muncă — una din principalele căi pen-

tru creșterea continuă a productivității 
muncii. La propunerea echipei de turnă
tori condusă de tînărul Tudor Șoima, de 
pildă, s-a trecut la reorganizarea pro
cesului de producție. Avînd de executat 
reperul „Rame de la filtre pentru presa 
de borhot” care necesita o suprafață 
mare de producție, tinerii din această

echipă au propus ca formarea propriu- 
zisă să se facă în schimbul III, atunci 
cînd spațiul de producție este mai des
congestionat, cînd pot fi folosite mai de
plin utilajele. Organizînd lucrul pe grupe 
de oameni, repartizați pe operații la a- 
ceastă comandă, echipa amintită a reu
șit să sporească productivitatea muncii 
cu peste 30 la sută. In același timp, re
buturile, la produsul respectiv, au scăzut 
cu aproape 60 la sută.

Fiind o experiență valoroasă, la indi
cația organizației de partid, comitetul 
U.T.M. s-a ocupat de generalizarea ei și 
în rîndul celorlalte echipe. In prezent. în 
secția turnătorie un colectiv mai larg de 
specialiști se ocupă de această problemă. 
Schimbul de experiență organizat din 
inițiativa comitetului U.T.M., cu tinerii 
din echipa lui Soima, vine Și el în spri-

jinul găsirii celor mai bune forme de or
ganizare a muncii.

Tinerii turnători dovedesc o preocu
pare permanentă pentru îmbunătățirea 
activității în producție. Așa de pildă, 
turnătorii 
Heltmuth Felps _  . . _
facă o rampă de turnare continuă pen
tru piesele de mare greutate. Conducerea 
secției a studiat problema respectivă și a 
hotărît ca încă din această lună să fie 
construită o astfel de instalație. Din cal
cule rezultă că productivitatea muncii 
la operația de turnare a pieselor grele 
va putea crește cu 15—20 la sută.

Mergînd pe linia bunei organizări a 
muncii, s-a luat măsura ca la piesele 
ușoare turnarea să se facă individual. A- 
cest lucru a permis ca tineri ca Marin 
Pitaru și Zahiu Suciu să obțină o pro
ductivitate a muncii cu 8—10 la sută 
peste cifra planificată. Organizarea con
fecționării miezurilor în grupe de cîte 2 
muncitori, deci centralizarea confecționă
rii miezurilor de formare, a dus la o ca
litate superioară a acestora, fapt care a 
creat posibilitatea unui ritm mai susți
nut la turnare.

In atenția noastră — privind mai buna 
organizare a producției — se află și asi
gurarea asistenței tehnice. Avînd îndru
mările necesare, muncitorii pot lucra în 
condiții mai bune, deci pot obține succese 
sporite. La începutul acestui an s-a trecut 
la o mai bună repartizare a cadrelor teh
nice și în special ale maiștrilor în cele trei 
ateliere de turnătorie. Maiștrii Vasile 
Dinu și Zighard Fabrițius au fost trecuți 
de la oțelărie la turnătoria de fontă, iar 
Gheorghe Ilea și Gheorghe Lăzureanu, 
care au experiență mai mare în proble
mele de organizare în oțelării, au fost 
trimiși să lucreze în locul acestora. Mă
suri asemănătoare de întărire a asisten
tei tehnice au fost luate și în celelalte a- 
teliere din turnătoria noastră.

Mecanizarea unor operații constituie un 
alt grup de măsuri care s-au luat pentru a 
determina creșterea productivității mun
cii. Așa, bunăoară, de la 1 ianuarie s-a 
trecut la
pere. Un exemplu este concludent în a- 
cest sens ; la cele 7 repere de la comanda 
„Mecanizarea deschiderii ferestrelor”, 
timpul de formare s-a redus de la 25 de 
minute la 10 minute. In prezent, se stu
diază trecerea a încă 15 repere de la for
marea manuală la cea mecanică. Mica

din echipa condusă de 
au propus să se
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Uzinele „Vulcan" — secția mecanică grea. Tînărul Dumitru Ciobanu în plin J 
elort. Așa se naște calitatea.
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Lucrările plenarei Consiliului Național

din R. P. Romină
Luni, s-au 

Național al 
Romină.

La lucrări 
membri ai Consiliului național 
numeroși invitați.

Darea de seamă a Consiliului
nicienilor privind activitatea depusă pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor Conferinței pe țară a inginerilor și tehnicienilor din 
13—14 iulie 1962, a fost prezentată de tov. prof. univ. C. Din- 
culescu, președintele C.N.I.T.

Lucrările plenarei continuă.

deschis în Capitală lucrările plenarei Consiliului 
Inginerilor și Tehnicienilor (C.N.I.T.) din R. P.

participă tov. Isac Martin, președintele C.C.S., 
al inginerilor și tehnicienilor,

național al inginerilor și teh-

(Agerpres)

cintela
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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formarea mecanică a 36 de re-

Ing. SIMION SCHORSTEN 
tehnolog-secția turnătorie 

membru în comitetul U-T.M. 
Uzinele „Independența“-Sibiu

(Continuare în pag. a II-a)

Lucrări

Depășesc

viteza zilnică

planificată
PLOIEȘTI. (De la 

corespondentul nos
tru).

Cînd mecanizato
rii brigăzii nr. 1 de 
la S.M.T. Buda, re
giunea Ploiești, s-au 
prezentat la gospo
dăria colectivă din 
comuna Aricești- 
Ruhtivani, unde au 
fost repartizați, nu 
se putea intra pe 
ogor; roțile trac
toarelor se împot
moleau în pământul 
moale. După o zi, 
două, pe unele su
prafețe terenul s-a 
zvîntat. îndată ei au 
început arăturile; 
în câteva zile au 
arat peste 200 de 
hectare. Tot în a- 
cest timp, vremea 
fiind spre încălzire,
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4 PAGINI — 20 BANI
ra

(Aspect de la laboratorul dej 
frecepție din cadrul Jabora- j 
\toarelor generale de încer-j 
I cări iizico-chimice ale Uzi- j 
(nelor „Electroputere" Cra-j 

iova.

Ci ti ți
IN PAG. a Il-a

SPORT

agricole

pre- 
însă- 

lu- 
cu 
de 
ce

au mai putut 
găti pentru 
mînțări, prin 
crări cu grapa 
discuri, alte 220 
hectare. Imediat
s-au ivit cîteva „fe
restre“ bune, au 
trecut și la însă
mânțat. Pînă în pre
zent ei au terminat 
de însămînțat une
le culturi din ur
gența întîi: 40 de 
hectare cu mazăre 
și 20 hectare cu 
borceag. Fiecare oră 
prielnică muncii în 
cîmp ei o folosesc 
intens, depășindu-și 
normele zilnice de 
lucru, hotărîți ca pe 
această cale să re
ducă decalajul pro
vocat de timpul ne
favorabil.

Jt-’: ■■ ..
insămînțează 

plante de nutreț
Gospodăriile agricole colective 

din regiunea Argeș însămînțează 
anul acesta plante de nutreț și cul
turi alimentare printre rîndurile 
ds pomi pe aproape 12 500 ha li
vezi, cu 4 500 ha mai mult decît 
în anul trecut.

Numeroase gospodării au dobîn- 
dit în ultimii ani o bună experien
ță în cultivarea diferitelor plante 
printre rîndurile de pomi.

Pentru acest an, gospodăriile co
lective au executat încă din toam
nă arături în livezile în care ur
mează să semene plante de nutreț 
și au aplicat însemnate cantități 
de îngrășăminte. în prezent, multe 
gospodării colective au început 
semănatul plantelor de nutreț.

-J

CERCETĂTOR

i
Colectivul Uzinelor 

de vagoane din Arad 
a adus în ultimul 
timp o serie de îm
bunătățiri vagoanelor 
de cale ferată. Prin
tre tipurile moderni
zate se numără va
goanele de marfă pe 
4 osii, cu utilizare 
universală, avînd o 
capacitate de 60 tone. 
La construcția acestor 
vagoane lemnul a fost 
înlocuit cu tablă din 
oțel, fapt care a de
terminat reducerea

greutății lor, econo
misirea unor impor
tante cantități de 
cherestea, precum ți 
asigurarea unei între
țineri mai ușoare ți 
mai ieftine. La vagoa
nele descoperite s-a 
montat o instalație 
specială pentru auto- 
descărcare.

îmbunătățiri au 
fost aduse ți vagoane
lor de călători. Aces
tea au compartimen
te mai largi, cu ferea- 
tre mari. Pereții im
bracati cu plăci dio

material plastic, băn
cile capitonate ele
gant, instalațiile de 
suspensie prevăzute 
cu amortizoare hi
draulice oferă condi
ții mai comode de 
călătorie.

La fabricarea va
goanelor metalurgiș- 
tii folosesc o serie de 
procese tehnologice 
moderne și utilaje 
noi, de mare produc
tivitate.

dmond Pauletto 
este tînărul ingi
ner al gospodăriei 
colective din Fin. 
tînele, raionul Is
tria, locțiitorul se
cretarului comite

tului U.T-M., unul din cei mai 
stimați oameni din sat.

In toamnă a sărbătorit trei 
ani de muncă în Fintînele. Nu 
este dobrogean. A absolvit fa
cultatea și a fost repartizat 
aici. A venit și s-a apucat de 
treabă. Totul a decurs simplu, 
firesc. Omul a visat să facă a- 
gronomie, s-a pregătit serios, 
a absolvit facultatea și a ple
cat să facă agricultură. E unul 
din acei specialiști a căror via
ță se confundă întrutotul cu 
meseria lor.

Lucrează de trei ani într-un 
sat socialist, este specialist, cm 
de cultură, observațiile lui sînt 
mai mult decît prețioase pen
tru un ziarist. L-am întrebat, 
mai ales cu intenția de a afla 
amănunte despre viața lui 

; personală :

“ Aveți un caiet de însem. 
nări personale ?

A stat o clipă în cumpănă, 
m-a privit, s-a gîndit și după 
alte cîteva minute de căutare 
a scos dintr-un dulap și mi-a 
pus în față un registru mare 
și gros.

Am privit nedumerit. Pe co. 
pertă stătea însă scris limpede: 
„Însemnări personale, inginer 
Edmond Pauletto, G.A.C. Fîn- 
tînele".

— Astea sînt toate însemnă
rile mele!

Și lăsîndu-mă cu registrul 
de însemnări personale în față 
se apucă să calculeze cu un 
tînăr, o rație pentru niște 
purcei. Poate dacă continua să 
stea lingă mine i-aș fi dat re
gistrul înapoi Și aș fi ratat 
prilejul de a cunoaște un tînăr 
minunat, un specialist creator, 
care-și iubește meseria cu o 
dragoste mare, înaripată.

Registrul conține 95 la sută 
cifre. Însemnările personale 
ale vieții tînărului inginer a- 
gronom sînt de o meticulozi
tate uimitoare. Timp de doi

(Agerpres)

Muncitor

Marți 2 aprilie 1963

O nouă promoție
de mineri

Cea de a șasea promoție de 
aproape 100 maiștri mineri și 
electromecanici de mină au 
absolvit recent cursurile școlii 
de maiștri din 
școlar minier 
De pe băncile 
școlar au ieșit 
de cadre care 
la exploatările 
bazinul 
în alte 
țară.

cadrul grupului 
din Petroșani, 

acestui grup 
pînă acum 480 
lucrează astăzi 
carbonifere din 

Văii Jiului, precum și 
centre miniere din

(Agerpres)
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„Transilvania" in prima 
a anuluicroaziera

B duminică și vasul „Transilva
nia" e acostat în iaja gării mari
time din Constanta. Revizuit, pi- 
turat proaspăt pe docul plutitor 
în vederea primei croaziere a anu
lui care deschide seria curselor 
turistice, el pare o lebădă albă. 
Alămurile îi strălucesc ca soarele, 
iar in cabinele elegante domnește 
ordinea desăvirșită. La bucătăria 
navei se pregătesc multe bunătăți 
pentru oaspeți. Pe chei e forfotă. 
Prieteni și rude din oraș și din ce
lelalte localităfi de pe malul Dună
rii au venit să-i petreacă pe cei 
care vor pleca pe mare. După-a- 
miază, punțile pasagerului se um-

noi

productivitate sporită
In primul trimestru al acestui an la fabrica de la Turda au fost 

puse în funcțiune două linii noi tehnologice de ciment.
Utilajele acestor linii fabricate în țară se caracterizează printr-un 

nivel tehnic ridicat, un înalt grad de mecanizare și automatizare. 
Instalațiile sînt prevăzute cu filtre electrice care imbunătățesc condi
țiile de muncă și înlătură vicierea aerului din jur.

Prin intrarea în funcțiune a noilor linii tehnologice capacitatea 
de producție a fabricii crește cu peste 640 000 tone anual.

(Agerpres)

cu aproape 400 de salariati 
Ministerul Transporturilor și

piu 
din 
Telecomunicațiilor — muncitori si 
tehnicieni fruntași. Aproape jumă
tate din ei sînt docheri, mecaniza
tori de port fruntași și familii ale 
echipajului vasului „Transilvania". 
Tocmai acum 
Gheorghe Pijă 
raua de cheu 
Împreună cu șotia sa Georgeta. 
Urmează Ana Beniamin, soție de 
marinar, numeroși iii și fiice ale 
motoriștilor și pluliștilor de la 
bord. îi așteaptă multe surprize 
plăcute în prima croazieră de ? 
zile a anului. Vor vizita porturile : 
Odesa, lai ta, Soci și Batum. Clnd 
Încep manevrele de plecare e 
seară. Sus pe catarge se aprind 
luminile de pozijie. Nava se des- 
lipește ușor de cheu, iar sirena 
salută prelung portul. La trecerea 
prin dreptul farului mare, coman
dantul ii cere timonierului să pună 
prova pe larg.

De pe lebăda 
valul în noapte 
nile de pozijie. 
zatorii de port, 
mai aruncă odată privirile spre 
T omisul inundat neon.

urcă 
de 
din

schela și 
pe maca- 
Constanta,

albă care spintecă 
se văd doar lumi- 
Docherii, mecani- 

muncitorii își

CARNAVALUL

de producție a fabricii crește cu

In decorul primăvăratic al carnavalului s-a Încins... hora

PRIMĂVERII

In umbra înserării, sala mare de 
sport a Palatului Pionierilor din 
Capitală se conturează nesigur, 
apărînd ca o fantastică imagine a 
unei cetăți de basm. Prin ferestrele 
inundate de lumină străbat, pînă 
departe, în parc, muzica și veselia 
pionierilor. Aici sa desfășoară 
„Carnavalul primăverii“...

O gardă de trompeți dă semna
lul de deschidere a carnavalului. 
Pe scenă formația de cîntece și 
dansuri a palatului prezintă un 
frumos program artistic. Dansul 
florilor, al puilor de barză su
gerează pionierilor sosirea primă
verii. Au urmat apoi dansuri 
populare, cîntece pionierești, re
citări.

Orchestra intonează o melodic 
vioaie. Perechi, perechi, pionierii 
se avîntă în vîrtejul dansului. Un 
„fluture" a invitat la dans o „mar
garetă“ ; un „tînăr mexican“ cîntă 
pe strunele chitarei pentru o fru
moasă fată din „țara surîsului“ i 
iar „Pisica și cîinele", după ce au 
simulat eterna neînțelegere și osti
litate dintre ei — consemnată în

atîtea povești și fabule — s-au îm
păcat și s-au plimbat braț la braț 
prin sală spre hazul tuturor.

La ora 17,15 a sosit la carnaval 
prietena nedespărțită a copiilor, 
artista emerită Silvia Chicoș. Pio
nierii au ascultat-o de nenumărate 
ori la radio, mulți au admirat-o 
jucînd pe scenă. Dar fiecare întîl- 
nire cu talentata actriță este pen
tru ei plină de inedit. Așa că șl 
de data aceasta cîntecele, glumele

și cupletele Interpretate cu vervă 
șl umor de Silvia Chicoș au fost 
răsplătite cu aplauze furtunoase.

Carnavalul a continuat pînă 
seara tîrziu. Dansurile și jocurile 
distractive, concursul de cîntece și 
poezii „Despre partid, patrie și 
pionieri“, parada costumelor au 
ținut în permanență trează încînta- 
rea pionierilor.

A. VASILESCU(Agerpres)

inginer Edmond Pa-

ani, tînărul inginer a urmărit, 
a făcut cercetări și experiențe 
pe o suprafață de 3 000 de ha, 
cu un singur scop — creșterea 
producțiilor de grîu și porumb 
ale gospodăriei colective.

Tînărul inginer a împărțit 
tot acest pămînt în parcele și 
le-a studiat pe fiecare în parte. 
Însemnările personale spun, 
de pildă, cu precizie ziua cînd 
a fost arată o parcelă, cali
tatea lucrării, cu ce a fost 
îngrășată, ce alte lucrări pre
gătitoare s-au făcut, în ce zi 
s-a însămînțat griul, calita
tea seminței, calitatea semăna, 
tului, cînd a început încolțirea, 
cînd a fost încolțirea deplină, 
cînd a început înfrățirea, cînd

a fost deplină, cu ce densitate 
a intrat în iarnă, cu cîți frați, 
cum a ieșit în primăvară, cînd 
a înflorit, cînd i-a dat spic și 
alte zeci și zeci de amănunte 
importante.

Tînărul inginer nu a fost 
un spectator, ci un cercetător 
creator care a intervenit în 
aceste procese biologice, a tras 
concluzii. In toamna anului 
1960 a împărțit o solă de 50 
de hectare în două. O parte 
a tăvălugit-o, cealaltă nu. Pe 
suprafața tăvălugită s-a obți
nut o producție cu 275 kg la 
hectar mai mare.

Am găsit în aceste însemnări 
un capitol de concluzii.

Inginerul a găsit în gospo
dărie largi și nelimitate posi
bilități de cercetare. Oamenii, 
colectiviștii l-au înțeles și 
l-au ajutat cu dragoste.

Au fost oare sterile aceste 
cercetări 7 Răspunsul ni-l dau 
registrele de producție ale 
anului 1962. Gospodăria colec
tivă din Fintînele a obținut 
cele mai mari producții din 
raion la grîu, porumb și floa-

rea-soarelul. La grîu — 2 256 
de kg, în loc de 1 727 de kg 
planificat; 3 346 de kg porumb 
boabe pe o suprafață de 1 030 
de hectare și 1 743 de kg floa- 
rea-soarelui, în loc de 1 350 kg 
planificat.

Depășirea producțiilor plani
ficate la grîu, porumb și floa- 
rea-soarelui a adus, gospodă
riei colective în 1962. un venit 
suplimentar de 2 350 345 lei. 
Este în aceasta și o părticică 
din munca tînărului inginer 
agronom, o materializare a 
marei lui dragoste pentru me
serie.

In toamnă, comuniștii din 
gospodăria colectivă au hotărît 
să-l primească în rîndurile 
partidului, reducîndu-i cu 10 
luni stagiul de candidat.

Discuțiile însuflețite ale co
muniștilor din adunare sînt 
sintetizate în motivarea hotărî- 
rii luate: „Pentru merite deo
sebite în obținerea unor mari 
producții agricole, în întărirea 
tehnico-organizatorică a gos
podăriei agricole colective".

ION ȘERBU

Tînărul
uletto zăbovește adesea sea
ra în casa-Iaborator. Aici se 
află micul lui institut de 
cercetări pus în slujba pro
ducțiilor mari pe ogoarele 
colectiviștilor din Fintînele.

Foto : I. CUCU

Expoziție

Intr-una din sălile clubului 
muncitoresc al Uzinei „Indu
stria sîrmii’’ din Cîmpia Tur- 
zii a fost amenajată o expozi
ție de fotografii realizate de 
membrii cercului de fotoama
tori. Cele peste 200 fotografii 
expuse înfățișează aspecte din 
munca tovarășilor lor de mun
că, construcții ridicate în ulti
mii ani în localitate, peisaje 
din diferite colțuri ale țării 
unde autorii și-au petrecut 
concediile de odihnă etc.

(Agerpres)



Crosiștii remini au cucerit trei titluri
de campioni Balcanici

j)
fosta

surpri-

3)
Tur-

Clasamentul pe e 
chipe : 1) R. P. Romi 
nă, 2) Iugoslavia, 
R P. Bulgaria, 
cia, 5) Grecia.

La masculin 
înregistrată o 
ză. Prețuind conduce

Duminică la Istanbul 
s-a desfășurat cea de-a 
S-a edijie a „Crosului 
balcanic“ care a inclus 
anul acesta pentru pri
ma oară și o probă 
de juniori. Un Irumos 
succes a obținut re
prezentanta tării noa
stre Florica Grecescu 
care a redevenit cam 
pioană balcanică după 
o întrerupere de un 
an. întrecerea s-a'des
fășurat pe distanta de 
2 000 m. Cu 30 m îna
inte de sosire, în frun
te se afla concurenta 
bulgară Danailova. 
Florica Grecescu a a- 
vut însă un finiș mal 
puternic, reușind să-și 
depășească principala 
adversară și să treacă 
prima linia de sosire 
cronometrată în 5'19" 
6U0.

Ea a fost urmată de 
Danailova (R. P. Bul
garia) — 5'20"8/10, To-

dorov (R.P.R.), Stancu 
(R.P.R.) — 5'31" și
Cosa (R.P.R.) — 5'33".

ren de la plecare, atle
tul turc Dalkllici, n-a 
mai putut fi ajuns cu 
toate eforturile depu
se de Grecescu, Bara- 
baș, Lupu și Vamoș, 
clasați pe locurile ur
mătoare. Învingătorul 
a parcurs distanta de 
10 000 m in 29'54"4/10, 
fiind urmat la diferen
te de secunde de cc,n- 
curenții romîni. Pe 
echipe, în această. pro
bă. victoria a revenit 
detașat selecționatei 
R. P. Romîne. Pe locu
rile următoare s-au 
clasat Turcia, Iugo
slavia, Bulgaria șl 
Grecia.

La juniori (4 000 rn) 
primul s-a clasat Sa- 
vei Florov (R. P. 
Bulgaria) în 19'14"9ll0. 
Mehmed Ay (Turcia) 
și Bloțiu (R. P. Româ
nă) au ocupat locurile 
următoare.

Rapid atacă insistent, obligînd formația dinamovistă să se apere supranumeric
Foto: V. RANGA

Campionatul categoriei A
de fotbal

Din carnetul observatorilor federali
Angelo Niculescu (meciul Progresul-Steaua) : 

„în ciuda terenului greu, jocul a fost foarte dis
putat. Deși n-avea șanse de egalitate în fața echi
pei militare. Progresul a reușit să joace de așa 
mauieră îneît pe teren n-a apărut diferența între 
cele două echipe nici ca valoare nici ca desfășu
rare a jocului. Meciul a plăcut prin rapiditatea 
fazelor și prin abundența situațiilor de gol. Pro
gresul a reușit un prețios 2—2, datorită faptuljui 
că a jucat foarte bine din punct de vedere tactic, 
folosind lansările lungi pe aripa dreaptă și pe 
centru, unde Oaidă și Stoicescu au dat un bun 
randament. De remarcat Û activitatea bună a ce
lor doi mijlocași, Iancu și Ioachim Popescu. Ulti
mul, debutant în categoria A, l-a anihilat în bună 
măsură pe Constantin, ceea ce a lipsit echipa 
Steaua de aportul coordonatorului său obișnuit.

în acest meci. Steaua a greșit jucînd cu pase 
exceșive~ -crOă ce nu se potrivea la starea tere
nului.

în legătură cu comportarea jucătorilor din 
punct de vedere al sportivității, țiu să menționez 
j'ocul periculos al stoperului Caricaș de la Pro
gresul care l-a lovit în mod intenționat pe centrul 
atacant militar FI. Voinea. Colegul său de echipă 
Panait, I-a secondat Și el pe Caricaș în jocul ob- 
strucționist și periculos".

I. Bălănescu (meciul Dinamo București-Rapid) : 
„Indiscutabil că acest meci a fost direct influențat 
de starea terenului. Părerea mea e că în repriza 
a doua dinamoviștii au cedat superioritatea teri
torială în favoarea celei tactice. Adică, bazîndu-se 
pe faptul că au o apărare bine organizată, au 
preferat să închidă jocul pentru a păstra rezul
tatul de 1—0 pentru ei, stabilit în prima repriză. 
Ambele echipe au arătat o mare capacitate de

Cu trei zile înaintea

mondialelorde tenis de masă

de la Praga

Iuptă, făcînd risipă de energie ca pentru două 
meciuri. Țin să subliniez ca pozitivă comportarea 
echipelor sub raport disciplinar. în ciuda tere
nului greu, jucătorii s-au comportat foarte corect, 
n-au fost faulturi multe. Abaterile unor jucători 
ca Țîrcovnicu și Kraus au constituit fapte izo
late".

Traian Tomesca (meciul C.S.M.S.-Steagul roșu): 
„Rezultatul de 2—0 pentru ieșeni nu reflectă ra
portul de forțe de pe teren. Brașovenii s-au pre
zentat mai bine pregătiți din toate punctele de 
vedere, dar au ratat exasperant. Ei au avut cinci 
ocazii clare, dintre care două în fața porții goale. 
Antrenorul Ploieșteanu ar trebui să acorde mai 
multă atenție pregătirii în această direcție. Cred, 
de asemenea, că Steagul roșu a greșit orientîn- 
du-se spre jocul defensiv punctat de contra
atacuri. Cred că dacă oaspeții jucau de la început 
ofensiv puteau scoate un rezultat egal, sau chiar 
să cîștige. Cît despre ieșeni, ei au jucat confuz. 
Pentru un observator atent apare în mod evident 
lipsa de claritate și organizare a jocului acestei 
echipe, faptul că jucătorii nu cunosc exact sarci
nile ce le revin pe posturi. Mai huni mi s-au pă
rut Matei, Pop și cei doi jucători care au avut 
sarcina de a-I marca pe Seredai, respectiv Humă 
și apoi Danileț. Țin să mai subliniez comportarea 
disciplinară bună a jucătorilor precum și arbitra
jul bun prestat de craioveanul Comșa".

Ion Alexandrescu (meciul Șliinfa Timișoara- 
Știinfa Cluj) : „Acest meci, unul din derbiuril» 
etapei, a corespuns doar din punct de vedere al 
pregătirii fizice a echipelor. S-a luptat cu dîrze- 
nie timp de 90 de minute, clujenii țintind un 
meci nul (pe care n-a lipsit mult să-l și realizeze), 
iar timișorenii urmărind reabilitarea după rezul

tatele slabe de pînă acum. 
Victoria a fost decisă de un 
plus de voință din partea 
gazdelor. Timișorenii aiu avut 
o apărare bună (comparti
ment în care s-au remarcat 
Petescu, Hîrșova și Răceles- 
cu) dar atacul lor a fost slab. 
Clujeni’ au pasat prea mult 
mingea și-au pregătit prea 
mult atacul, căutînd Ia
fîrșit o poziție mai bună de 
șut. Cei mai buni de Ia Știin
ța Cluj au fost Emil Petru ș> 
Adarn. Jocul n-a ridicat pro
bleme din punct de vedere 
disciplinar.

nes>

De vorbă cu C. Comarnischi, F. Paneth și P. Pop. 
antrenorii reprezentativelor noastre

Cercul literar

ereul literar al si- 
derurgiștilor hune- 
doreni se cheamă 
„Flacăra". Simbo
lic, numele afirmă 
o activitate crea
toare puternică. Se 

Insă că simbolul ca atare 
acoperire de viață, el în- 
fiind o imagine a realității 

Hune- 
într-un

suși 
oglindite. Și, categoric, 
doara oferă realitatea 
ansamblu dintre cele mai com
plexe. Membrii cercului, în ma
joritatea lor sint tineri munci
tori la Combinatul siderurgic. 
Mulți dintre ei sînt și elevi la 
seral, alții sînt constructori ai 
orașului. E firesc deci c.a în lu
crările lor să se răsfrîngă as
pecte ale muncii de fiecare zi, 
emoțiile trăite în fața șarjelor, 
în orașul care se ridică ne
contenit. Sint oameni care au 
crescut și au învățat meseria 
de furnalist sau de oțelar odată 
cu dezvoltarea combinatului, 
sînt oameni a, căror muncă și 

află sens 
plin decît 

meta- 
învață

viață nicăieri nu-și 
mai bogat și mai 
aici, unde se zămislesc 
Iele. Oțelarii, cînd 
meseria, o îndrăgesc pătimaș 
și n-o mai părăsesc toată viața. 
„Cutremurat de setea-acestui 
foc / Mie îmi sînt străine roti
rile pe loc / Astfel devin băr
batul solidar / Cu polul meu 
terestru zvîcnind spre cer ste
lar“ / — cîntă această dragoste 
a muncii oțelarului tî nărui mun
citor Vasile Pop. Sau, în fața 
otelăriei moderne, Ion Drăgă
nescu notează acest adevăr fi
resc și semnificativ ■

» «3» «

«»»«»«

Văd unghiul viu din care-n 
larg pornesc 

Tractoarele în marș către o- 
goare; 

Din care se ridică vertical 
Al sondei arbor năzuind spre 

soare...'

Dar cîte nu sînt aspectele 
muncii care se cer oglindite în 
creațiile cercului literar. O dată 
pe săptămînă, membrii cercului 
se întilnesc la clubul „Siderur- 
gistul* și își discută lucrările. 
Discuțiile care se poartă au de
venit metoda obișnuită și efi
cace prin care tinerii creatori 
își însușesc și probleme ale 
măiestriei literare și artistice.

în acest sens la ședințe sînt 
invitați și profesori de limba 
și literatura romînă, la aceste 
ședințe — o dată pe lună — se 
prezintă referate asupra artico
lelor de specialitate care au 
apărut în presa literară, asupra 
creațiilor poeților și prozatori
lor noștri clasici și contempo
rani. Alteori lucrările sînt su
puse aprecierii publicului la 
șezătorile literare sau la emi
siunile organizate la stația de 
ladioamplificare a combinatului 
sau a orașului. Astfel, cercul 
și-a cucerit prestigiu larg și 
popularitate. Semnificativ ni se 
pare însă altceva. Mircea Nea- 
gu și Beatrice Diamandiu, mem
bri în biroul cercului literar 
povesteau că ședințele în care 
se discută lucrările originale, 
sfîrșesc de obicei, prin dezba
teri care, inițial s-ar părea de
părtate de preocupările artisti
ce. Despre ce e vorba. Membrii 
cercului fac săptămînal bilanțul 
realizărilor planului de produc
ție la furnal, la oțelărie, la uzi
na cocsochimică sau la lami
noare. Și inițiativa pornește de 
la sine : în ședința următoare 
se vor discuta reportaje, schițe, 
povestiri care să reflecte aces
te realizări, felul cum au fost 
obținute acestea, despre efortul 
și năzuințele siderurgiștilor a- 
flați în întrecerea socialistă.

Ion Faur, laminator, a citit 
în cenaclu reportajul despre 
primul record al laminoriștilor 
de la linia fină de 450 mm. A- 
ceasta linie era dată în folo
sință recent. Recordul la lami
nat era relativ, nu putea fi 
precizat încă. Muncitorii erau 
în întrecere socialistă și zilnic 
obțineau noi succese. Timp de 
o săptămînă, pe graficul de pro
ducție s-a consemnat însă cifra 
de 332 bare. Acesta pare să fie 
cel mai mare rezultat. Iată că, 
după două săptămîni, Iancu 
Defta, electrician, citea în ce-

naclu un reportaj vorbind des
pre doborîrea acestui record. 
Schimbul inginerului Mihai 
Curcubătă care, în reportajul 
lui Ion Faur realizase 332 bare, 
laminase acum 823 de bare. Și 
reportajul lui Iancu Defta toc
mai despre aceasta vorbea Re
portajele, după ce au fost dis
cutate la cerc, au apărut în zia
rul local. Cunoscute siderurgiș- 
tilor, și ele au influențat cu 
ceva avîntul întreceri socialis
te din sectorul laminoare. Pe 
de altă parte, această inițiativă 
oferă membrilor cercului noi și 
multiple surse de inspirație. Ton 
Avrigeanu, scrie schițe și po
vestiri despre oțelari, Sevastia- 
nos Vlahos, Ion Drăgănescu, 
Vasile Pop scriu versuri, alții 
reportaje. Și toți despre Hune
doara. Ceea ce-i apropie mai 
mult și-i integrează în miezul 
problemelor diverse ale muncii, 
este și o altă inițiativă a cer
cului literar: aproape fiecare 
din cei 22 de membrii ai săi 
răspunde de una sau două bri
găzi artistice de agitație din 
combinat sau de la întreprinde
rea de construcții siderurgice, 
ajutînd efectiv la elaborarea 
textelor de brigadă. Multe din 
aceste texte se citesc mai întîi 
la cenaclu, se discută și apoi 
intră în repetiție. Cu acest pri
lej cercul literar a cuprins în 
activitatea sa încă un sector 
important al muncii cultural- 
artistice. Și sînt încă noi tineri 
care și-au exprimat dorința de 
a participa la activitatea cercu
lui. Bunăoară, Ion Maer, Mir- 
cea Tuță, Vasile Zegreanu și 
alții.

Cercul literar din Hunedoara 
se cheamă „Flacăra", Simbolic, 
numele afirmă o activitate 
creatoare, rodnică. Și, practic, 
așa e.

A. I. ZÄINESCU

Cinematografe

In excursie

Zilele trecute In vreme ce mă aflam la Fabrica de confecții și trico
taje București ani reținut o invitalie simplă adresată unui grup de 
tinere muncitoare : „Să nu uitați, azi la orele 16 avem primul antre
nament în aer liber“. In aceeași după amiză am cunoscut pe președin
tele asociației sportive Iov. I. Conțiu care ne-a vorbit despre pasiu
nea sportivă a ielelor din această fabrică. Printre disciplinele spor
tive la a căror activitate participă un număr mare de tinere munci
toare amintim voleiul, handbalul, gimnastica, atletismul etc. Odată 
cu venirea primăverii numărul celor care practică sportul a crescut 
considerabil.

Echipa de handbal fete (foto nr. 1) a și început pregătirile în aer 
liber, in toamnă această formație a cîștigat campionatul de caliiicare 
(laza orașului București) și începînd de la 14 aprilie va evolua in ca
tegoria A ia handbal în 7. O performantă deosebit de meritorie.

Foarte apreciată este și echipa de volei. Voleibalistele, spun mun
citoarele, sint printre cele mai harnice sportive din fabrica noastră. 
Iată și cîteva nume care se bucură de stima și respectul colectivului: 
Rădița Oană, mașinistă — (foto nr. 2); Mariana Angelescu, ajutor 
maistru (foto nr. 3). Asociația sportivă „Confecția“ dovedește in per
manență grija pentru a angrena cît mai multe fete în întrecerile 
sportive. Începutul noului sezon promite o bogată activitate sportivă.

Cartagina în flăcări : rulea
ză la cinematograful Patria ; 
Rebelul : rulează la cinemato
grafele Republica, I. C. Frimu, 
G. Coșbuc ; Omul merge după 
soare : rulează la cinemato
grafele Magheru, Tineretului, 
Volga ; Un erou în papuci : 
rulează la cinematografele V. 
Alecsandri, București, Gh. 
Doja, Floreasca, Ștefan cel 
Mare, 1 Mai ; Noapte necruță
toare — cinemascop : Elena 
Pavel, 23 August, Alexandru 
Sahia ; O călătorie spre cen
trul pămîntuluî — cinema
scop : (seria a Il-a) Victoria ; 
Bunica Sabella : Central, Lu
ceafărul ; Povestea anilor în
flăcărați — cinemascop : Lu
mina ; Program de filme do
cumentare : Timpuri Noi ; 
Partea ta de vină : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki; 
Omul amfibie : 8 Martie ; Ca
melia : rulează la cinemato-

100 de pionieri și 
școlari urmăreau 
explicațiile profeso
rului Ionescu Ale
xandru despre con
strucțiile noi din 
București. Erau ele
vii Scolii de 8 ani 
din comuna Gălă- 
teni, raionul Videle. 
Un punct din pro
gramul excursiei a 
fost vizitarea. Pala
tului pionierilor. 
Veneau aici pentru 
prima oară și erau 
curioși să afle cum 
își desfășoară acti
vitatea în cercuri 
pionierii. La cercul

de telecomunicații, 
elevul Ion Gheor
ghe le-a explicat pe 
larg despre munca 
lor de aci, despre 
legăturile pe care 
le-au stabilit cu 
peste 500 asemenea 
cercuri din țările 
socialiste, au recep
ționat. și îndepărt-i- 
ta stație Mirna.- 
Elevii gălăteni au 
vizitat și cercul de 
confecții și broderii, 
precum și camera 
de basm. Elevele 
Huiu Ioana, Gh. 
Georgeta, Scînteia 
Iulia au discutat

îndelung cu oaspe
ții.

Vizita la Palatul 
pionierilor s-a îche- 
iat cu multe 'învă
țăminte și prietenii. 
Urmează 
vizite : la 
de istorie 
dului unde 
noaste 
trecutul glorios de 
luptă a partidului, 
la Uzinele „Grivița 
roșie’’, la Grădina 
Botanică și Muzeul 

Antipa.

celelalte 
Muzeul 

a parti- 
vor cu- 

aspecte din

Fotoreportaj : T. RO1BU

Gr.
M. BARBU

student

Faza intercomunală
în numeroase centre din re

giunea Argeș printre care comu
nele Ionești, Mătăsaru, Topolo- 
veni, Rădești etc. s-a desfășurat 
duminică faza intercomunală din 
cadrul celui de-al Vll-lea con
curs pe țară al formațiilor arti
stice de amatori. La actualul

a formațiilor artistice
peste 2 000 de 
de amatori, cu

concurs participă 
formații artistice
687 mai multe decît la preceden
tul concurs. Numărul artiștilor 
amatori este cu 15 000 mai mare 
decît cel înregistrat la concursul 
anterior.

(Agerpres)

în fiecare zi într-o sală spe
cial amenajată numai pentru 
tenis de masă sub tribuna 
principală de la stadionul Re
publicii sportivii care ne vor 
reprezenta la mondialele de la 
Praga evoluează sub privirile 
unor examinatori deosebit de 
pretențioși : antrenorii C. Co
marnischi, F. Paneth, P. Pop 
și V. Marcu. împreună alcă
tuiesc colectivul de tehnicieni 
care dirijează pregătirea spor
tivilor romîni în vederea im
portantei competiții care în
cepe vineri.

în dorința de a prezenta ci
titorilor aspecte din pregătirea 
jucătorilor de tenis de masă 
am adresat antrenorilor cîteva 
întrebări.

— Amintind frumoasa com
portare pe care au avut-o spor
tivii romîni la campionatele 
mondiale de tenis de masă or
ganizate de-a lungul anilor, 
v-am ruga să ne spuneți în ce 
stadiul. de pregătire se află 
acum reprezentanții, noștri : 
. — Am ajuns, începe antre
norul emerit FARKAȘ PA
NETH. în faza finală a antre
namentelor, Baza planului de 
pregătire, cu etape bine sta
bilite și în aceiași timp înde
plinite, a făcută în august 
1962. O serie de concursuri in 
ternaționrie premergătoare 
mondialelor au avut darul să 
verifice dacă planul nostru de 
pregătire a fost bine întocmit. 
Și rezultatele probează po
zitiv, în snecial în ultimele 
•trei etape din perioada fun
damentală neam putut da sea
ma că reprezentanții noștri 
sînt bine pregătiți și ne-au dat 
un criteriu precis privind se
lecționarea echipelor repre
zentative.

— Ar mai trebui spus, legat 
tot de pregătirile noastre, că 
antrenamentele comune făcute 
cu sportivii din R. P. O. Co 
reaană au fost deosebit de 
utile, a adăugat antrenorul 
PITU POP. Reprezentanții 
noștri joacă acum mult mai 
degajat și mai sigur decît în 

l trecut în fața asiaticilor. 
Schimbul de experiență făcut 
cu sportivii coreeni a fost deo-

sebit de util pentru ambele 
părți. Și sperăm că lucrul a- 
cesta se va vedea la Praga.

— Trebuie adăugat că atît 
jucătoarele cît ȘÎ jucătorii fo
losesc lovituri mult mai va
riate și contracarează eficace 
topshinul, această lovitură cu 
care jucătorii japonezi i-au 
surpins pe cei europeni cu 
cîțiva ani în urmă, ne-a spus 
antrenorul CONSTANTIN CO
MARNISCHI. în plus, s-a îm
bunătățit jocul de contre.

— în favoarea cui credeți 
că se va solda la Praga duelul 
dintre cele două școli care do
mină actualmente tenisul de 
masă mondial : jocul european 
și cel asiatic ?

— Un răspuns precis este 
foarte greu de dat. în orice 
caz, la Praga, ne-a spus an
trenorul F. PANETH, va avea 
loc o clarificare în această 
problemă. Ceea ce este nou, și 
trebuie remarcat, e faptul că 
o serie de sportivi din R. P. 
Chineză și Japonia au început 
să adopte priza „normală" în 
locul celei „toc“ pe care o fo
loseau aproape în exclusivi
tate. Una din adeptele prizei 
normale este Cen Min -ci, o fată 
de 17 ani. campioană a R. P. 
Chineze la dublu feminin și 
adversară a Măriei Alexandru 
în primul tur al turneului in
dividual. Japonezii vor veni 
la Praga numai cu specialiști 
ai prizei toc. Ne așteptăm ca 
ei să prezinte un joc îmbună
tățit. în această privință tre
buie să arătăm că lumea teni
sului de masă a privit cu 
multă atenție turneele reci
proce pe care le-au organizat 
sportivii japonezi și chinezi.

Ora 23,30. în sala de la sta
dionul Republicii nu mai țăcă
nește nici o minge. Concursul 
de verificare va continua a 
doua zi dimineața. Pînă atunci 
să notăm că reprezentanții 
noștri (care din ianuarie și 
pînă acum au spart la antre
namente nu mai puțin de 1 000 
mingi !) vor pleca la Praga în 
două loturi, miercuri și joi. 
Le dorim mult succes.

ți Miercuri de 14 
stadionul Republicii, 
olimpică de fotbal a 
va susține un meci 
in compania echipei 
tislava.

T. Alexandru

orele 16 pe 
selecționata 

țării noastre 
internațional 
Slovan Bra-

• Cele două meciuri din cadrul 
etapei a 18-a a campionatului cat. 
A de fotbal, programate duminică 
7 aprilie în Capitală, se vor dis
puta în cuplaj pe stadionul „23 
August" : Dinamo București-Dina- 
mo Bacău (orele 14,30) și Steaua- 
Steagul Roșu Brașov (orele 16,15).

• Pregătindu-se pentru turneul 
de fotbal U.E.F.A., selecționatele 
de juniori ale R. S. Cehoslovace 
și R. D. Germane s-au intilnit în- 
tr-un meci de verificare la Praga. 
Au ciștigat tinerii fotbaliști ceho
slovaci cu scorul de 4—2 (2—1).

ț Cel de-al 25-lea 
campionat de fot
bal al U.R.S.S. a 
început la 31 
martie pe sta
dioanele a 10 o- 
rașe din sudul 
țării. Prima eta

pă s-a consumat fără surprize. Iată 
rezultatele înregistrate : Spartak- 
Moscova-Avangard Harkov 4—1 ; 
Dinamo Tbilisi-Zenith Leningrad 
4—0 ; Șahtior Donetk-Pahtakor 
Tașkent 1—0 ; Ț.S.K.A.-Nefteanik 
1—0 ; Dinamo Moscova-S.K. Ros
tov pe Don 0—0 ; Moldova Chiși- 
nău-Lokomotiv Moscova 0—0 ; 
Torpedo Moscova-Ararat Erevan
1— 0 , Kairat-Dinamo Leningrad
2— 0 j Torpedo Kutaisi-Aripile So
vietelor Kuibîșev 1—1.

duminică la o probă pe circuit 
(45 km) desfășurată pe străzile 
Oradei. Victoria a revenit alergă
torului nostru Gb. Șerban Radu
lescu. Ei a totalizat 30 puncte, 
fiind urmat în clasament de Hajs- 
man (R. S. Cehoslovacă) 30 puncte, 
Cosma (R.P.R.) 18 puncte, Grigore 
Nicolae (R.P.R.) 15 puncte, Ion
Ardeleanu (R.P.R.) — 13 puncte,
Smolik (R. S. Cehoslovacă) 11 
puncte, Heller (R. S. Cehoslovacă) 
9 puncte etc.

• Cicliștii romîni și cehoslovaci 
care se pregătesc în comun în ve
derea „Cursei Păcii“ an participat

• în meci retur contînd pentru 
„Cupa Europei“ la box, echipa 
R. P. Bulgaria a învins cu scorul 
de 7—3 selecționata Irlandei.

Echipa bulgară s-a calificat în 
semifinale urmînd să întîlnească 
echipa U.R.S.S. în 
nală R. P. Polonă 
R. D. Germană.

cealaltă semifi- 
va întîlni pe

(Agerpres)

Foto: O. PLECAN

Car-
De-

Sep- 
ru-

Un nou bloc turn dat de 
curind în folosință la Cluj

graful Olga Bancic ; Dosarul 
furat : rulează la cinemato
grafele Alex. Popov, Moșilor, 
16 Februarie ; Clinele sălbatic 
Dingo : Drumul Serii ;
tuche — cinemascop : 30 
cembrie ; Fugarul: 13 
tembrie ; Șapte dădace :
lează la cinematografele Aurel 
Vlaicu, Ilie Pintilie ; Mirajul: 
rulează la cinematograful Cul
tural ; Divorț italian : rulea
ză la cinematografele Con
stantin David, G. Bacovia ; 
Vacanță la mare — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele B. Delavrancea, Miorița, 
Libertății, înfrățirea între po
poare ; Contele de Monte Cri- 
sto — cinemascop: (ambele 
serii) M. Eminescu ; Kașmir 
— cinemascop : Popular ; Ba
lada Husarilor : Munca, T. 
Vladimirescu ; Meșter la toa
te : Arta ; Rîul și moartea : 
Flacăra ; Așa se fac cancela
rii : Grivița ; Festivalul Cha
plin : rulează la cinematogra
ful V. Roaită ; Baronul de 
Münchhausen : Unirea.

Buna organizare a producției
(Urmare din pag. I)

aplicată 
alimen- 
muncă 

formare.

mecanizare a fost 
și la prepararea și 
tarea locurilor de 
cu amestec de 
De la 30 ianuarie, de cînd a
fost dată în folosință acea
stă instalație, productivitatea 
muncii la operația respectivă 
s-a dublat.

Măsurile stabilite de condu
cerea întreprinderii pentru 
mai buna organizare a muncii 
au fost completate cu unele 
acțiuni întreprinse de organi
zația U.T.M. Inițiativa tineri
lor de la Uzinele „Tudor 
dimirescu’’ din București 
aplicată cu tot mai multă 
secvență de către tinerii 
nători. Echipa condusă de tî- 
nărul Aurel Pomărac, care lu
crează la forme crude, a ob
servat la un moment dat că 
pierde mult timp cu căutarea 
și aducerea modelelor la locul 
de muncă. Aceasta se întîm-

Vla- 
este 
con- 
tur-

pla și datorită faptului că în 
atelier rafturile pentru depozi
tarea modelelor erau necores
punzătoare. La propunerea 
membrilor echipei, a fost con
fecționat un raft cu mai 
multe rastele care permite ca 
modelele să fie așezate și eti
chetate pe repere 
La indicația 
U.T.M., posturile 
control urmăresc 
felul cum își organizează ti
nerii locul de muncă, cum în
grijesc utilajele și cum este 
respectat timpul de lucru. 
Săptămînal sînt organizate 
raiduri în toate atelierele pro
ductive, iar constatările făcute 
sînt aduse la cunoștință atît 
conducerii secției, cît și tineri
lor. In mul e rînduri posturile 
utemiște de control au genera
lizat experiența tinerilor Ghe- 
orghe Voicu, formator, Virgil 
Tăvală, prim-topitor, Ion Her- 
ciu, miezuitor, Gheorghe Zift,

și comenzi, 
organizației 
utemiște de 
îndeaproape

formator, și a altora care, da
torită bunei organizări a mun
cii și respectării disciplinei 
tehnologice a muncii, au deve
nit fruntași în producție.

Rezultatele din primele luni 
ale anului dovedesc că ne 
aflăm pe un drum bun. In 
prezent, productivitatea mun
cii a sporiț în medie cu 10 kg- 
metal pe cap de muncitor 
fată de situația din anul tre
cut. In același timp, cantitatea 
de fontă turnată a crescut pe 
metru pătrat de spațiu de pro
ducție cu 11 la șută.

Considerăm că în turnătoria 
noastră nu au fost epuizate 
nici pe departe posibilitățile 
de a ridica în continuare pro
ductivitatea muncii. Ne gîndim 
de pe acum la o mai bună or
ganizare a aprovizionării cu 
materie primă și modele a fie
cărui loc de muncă. De aseme
nea, vom insista în continuare

pe specializarea echipelor 
grupe de repere și produse 
vederea sporirii cantității 
piese turnate. Aceasta 
scopul de a se asigura un de
calaj de 
zile între 
crătoare, 
creșterea 
cii în ansamblu pe uzină.

In planul de muncă al or
ganizației U.T.M. sînt trecute 
o serie de acțiuni care vin în 
întîmpinarea măsurilor stabi
lite de conducere. In sprijinul 
îmbogățirii cunoștințelor pro
fesionale, de exemplu, se vor 
organiza cercuri de studiere 
a literaturii tehnice pentru 
muncitorii care urmează 
cursurile școlilor medii, se va 
urmări măi îndeaproape felul 
cum tinerii cuprinși în cursu
rile de ridicare a calificării se 
pregătesc și cum sînt aplicate 
în practică cunoștințele do- 
bîndite la orele de curs.

pe 
în 
de 
cu

cel puțin o lună de 
noi și secțiile prelu- 
contribuind astfel la 
productivității mun-

O bună organizare a muncii 
se asigură printr-o disciplină 
strictă în procesul de produc
ție, prin folosirea integrală și 
eficientă a timpului de lucru. 
Și acestea constituie obiective 
principale cărora organizația 
U.T.M. și-a propus să le a- 
corde atenția cuvenită.

Sînt prevăzute adunări ge
nerale U.T.M. în care tinerii 
să discute probleme ca „Ce în
seamnă să-ți iubești meseria”, 
„Un minut în munca noastră” 
etc.

Cu convingerea fermă că 
poate să se îmbunătățească și 
mai mult organizarea muncii, 
și pe această cale să sporească 
productivitatea muncii, colec
tivul turnătoriei este hotărît să 
realizeze ritmic întreaga can
titate de piese turnate. Pe a- 
ceastă bază, el își va aduce o 
contribuție principală la înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
de plan pe anul 1963.

Sporește fondul de 
cărfi al bibliotecii 
Universități din 

Timișoara
Biblioteca noii Universități 

din Timișoara are în prezent 
un fond de aproape 70 000 de 
volume, numărul acestora 
sporind lunar cu peste 300. 
Bibliotecile centrale universi
tare din București, Clui și 
Iași au înzestrat-o pînă acum 
cu aproape 10 000 de volume. 
Biblioteca timișoreană mai dis
pune și de aproape 300 de pu
blicații periodice dintre care 
jumătate provin din schimbu
rile pe care le întreține cu in
stituțiile similare din U.R.S.S. 
și celelalte țări socialiste. De 
curînd biblioteca a început să 
facă schimburi de publicații și 
cu universități din Finlanda, 
India, Italia, Japonia și 
S.U.A.

(Agerpres).



Viafa de organizare

la seminarul

recapitulativ
întreagă 
cercului

Funeraliile lui Traian Săvulescu

studiul în 
ajutat să-și 

! ?» 
bine 
să-și

iarnă 
cursanții 
politic de studiere 
a Statutului U.T.M. 
din G.A.C. Sieu-Mă- 
gheruș, raionul Bi
strița, s-au adunat, 

ca și în seara aceasta, purtînd 
sub braț cărți și caiete în care 
și-au luat notițe pe marginea ma
terialului bibliografic studiat. 
Celor 22 de tineri, 
cercul politic Ie-a 
lărgească orizontul politic 
ideologic, să cunoască mai 1 
politica partidului nostru, i 
însușească cunoștințe mai pro
funde despre U.T.M., drepturile 
și îndatoririle utemiștilor etc.

Astăzi însă Irina Chira, Ște
fan Rezmiveș, Ioana Dunca și alți 
cursanți, la gîndul convorbirii 
recapitulative, sînt stăpîniți de o 
ușoară emoție. E adevărat, con
vorbirea recapitulativă nu este 
un examen, dar fiecare se gîn- 
dește că sînt atîtea de spus și de 
fiecare dată trebuie înțeles și 
desprins esențialul ,

Propagandista le dictează tema 
convorbirii: P.C.R. — conducă
torul luptei clasei muncitoare și 
al tuturor oamenilor muncii pen
tru doborîrea regimului burghe- 
zo-moșieresc, pentru instaurarea 
regimului democrat-popular. Ro
lul conducător al P.M.R. în ope
ra de desăvîrșire a construcției 
socialiste în țara noastră ; Uniu
nea Tineretul Muncitor — orga
nizație revoluționară de masă a 
tineretului din R.P.R. și condu
cerea ei de către partid”.

După un timp de gîndire co
lectivista Irina Chira cere prima 
cuvîntul. Ea se referă la princi
palele momente din istoria parti
dului nostru, vorbește despre po
litica partidului de construire a 
socialismului în patria noastră. A 
vorbit bine, dar problemele sînt 
multiple și ele trebuie adinei- 
te mai mult, da aceea propagan
dista invită și pe alți cursanți să 
ia cuvîntul. Utemistul Ion Ungur 
vorbește de faptul că sub con
ducerea partidului poporul no
stru obține succese însemnate pe 
drumul desăvîrșirii 
socialiste.

Vrea si el

construcției

Consfăfuire 
privind îmbunătățirea 
metodei de predare 

a lecțiilor 
de agricultură

el a învățat

Delegația italiană este con
dusă de dl. Giovanni Luciollî, 
ministru plenipotențiar în Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Italiei.

Pentru îmbunătățirea, meto
dei de predare a lecțiilor de 
agricultură în școlile de 8 ani 
din satele regiunii, secția de 
învățămînt a Sfatului popular 
regional Bacău a organizat în 
aceste zile de vacanță, consfă
tuiri cu cadrele didactice din 
raioanele Piatra Neamț, Tg. 
Neamț, Moinești și Tg- Ocna. 
Ingineri agronomi din gospo
dăriile agricole colective și 
cercetători de la Stațiunea ex
perimentală agricolă Secuieni- 
Roman au făcut expuneri în 
legătură cu organizarea mun
cii în unitățile agricole socia
liste și cu alte probleme actu
ale din agricultură. Cu acest 
prilej s-a analizat și activita
tea desfășurată de cadrele di
dactice în cursul trimestrului 
II, privind practica în pro
ducție a elevilor, cît și sarci
nile prevăzute pentru cel de-al 
treilea trimestru al anului 
școlar.

(Agerpres)

In Colecția „Cunoștințe eco
nomice”, editată de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice și E- 
ditura Științifică, a apărut:

B. COMISIONER 
NIVELUL DE TRAI

IN SOCIALISM
Iei 0,50 ; pag. 54

In societatea socialistă pro
ducția bunurilor materiale are 
un singur scop : satisfacerea 
nevoilor crescînde ale celor ce 
muncesc. Bunăstarea oameni
lor muncii în socialism își are 
izvorul în creșterea perma
nentă a venitului național.

Infățișînd prin date și cifre 
tabloul creșterii venitului na
țional și al ridicării pe această 
bază a nivelului de 
țara noastră in anii puterii 
populare, autorul se oprește 
pe larg asupra factorilor care 
asigură creșterea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii în socialism.

trai în
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Utemista Ioana Donca s-a 
referit în cuvîntul ei la Plenara 
C.C. al U.T.M. din mai 1962, oare 
a precizat că principala sarcină a 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C. 
este să antreneze întregul tineret 
la munca pentru consolidarea e- 
conomico-organizatorică a G.A.C., 
pentru creșterea puternică a 
producției agricole vegetale și a- 
nimale, pentru sporirea avutului 
obștesc și a veniturilor gospodă
riei. Ea a arătat cum într-o adu
nare generală a organizației 
U.T.M. din gospodărie, în care a 
fost prelucrat planul de produc
ție al G.A.C. pe anul în curs, 
utemiștii și-au luat angajamente 
concrete privind contribuția lor, 
prin muncă patriotică, la con
struirea celor două grajduri a 
cîte 100 de capete, a unei mater
nități pentru scroafe și a unei 
magazii.

Ștefan Kezmiveș a ținut și el 
să facă cîteva completări.

— Chiar astăzi — a spus dîn- 
sul — utemiștii au (ost pe ogoa
rele cu semănături« de toamnă 
și au amenajat lanale pentru 
scurgerea apei dr pe semănături. 
Și faptul acesta reflectă grija ti
nerilor din colectivă pentru avu
tul obștesc, dorința de a contri
bui la obținerea unor recolte îm
belșugate, Ia întărirea economi- 
co-organizatorică a G.A.C.

Se poate aprecia că la prima 
convorbire cursanții au venit 
bine pregătiți.

Peste cîteva zile vor continua 
dezbaterile cu prilejul celei de-a 
doua convorbiri recapitulative. Se 
va discuta pe marginea temei 
„Organizația U.T.M. ; drepturile 
și îndatoririle utemiștilor ; des
pre Uniunea Tineretului Munci
tor ajutor al partidului în edu
carea comunistă a tineretului”.

D. KUHTA

înfrumusețează orașul
Cu participarea voluntară a 

cetățenilor mobilizați de depu
tății sfaturilor populare, în 
orașele și centrele muncito
rești din regiunea Hunedoara a 
început o largă acțiune de 
gospodărire și înfrumusețare. 
In noul oraș muncitoresc Hu
nedoara se lucrează la amena
jarea unui parc lingă clubul 
„Siderurgistul”. A început, de 
asemenea, curățirea și planta-

Pentru
oțelăriile patriei

• De la începutul anului și 
pînă în prezent, peste 2 500 de 
tineri și tinere din întreprin
derile și șantierele oneștene 
au fost antrenați în diferite 
acțiuni de muncă patriotică. 
In această perioadă s-au colec
tat și predat la I.C.M. peste 
200 tone de fier vechi. Intr-o 
singură zi, 1 500 de tineri din 
Onești au colectat din cadrul 
Combinatului chimic-Borzești 
peste 35 tone de fier vechi. 
S-au evidențiat tinerii din or
ganizațiile U.T.M. ale comple
xului de șantiere, care au pre
dat zilele trecute 22 tone fier 
vechi și tinerii de la. Rafină
ria din Onești care au predat 
40 tone de fier vechi. (TEO
DOR STAVĂR, corespondent 
voluntar).

• „Cît mai mult fier vechi 
oțelăriilor“. Acesta este anga
jamentul utemiștilor de la În
treprinderea de reparații auto 
din Cîmpina. Organizația 
U.T.M. (secretar tov. Minea 
Vasile) a mobilizat pe toți ti
nerii în acțiunile inițiate pen
tru realizarea acestui angaja
ment. In acest an tinerii noștri 
au trimis oțelăriilor patriei 75 
tone fier vechi.

Pe panoul de onoare al uzi
nei figurează ca evidențiați în 
această acțiune patriotică ti
nerii Tudor Ion și Svobodă 
Victor, tinichigiu, Duță Gheor
ghe, electrician auto, Emilia 
Șuliuc, funcționară, Tomulescu 
Comana, lăcătuș mecanic ș.a. 
(GHERGHICEANU LUCIA din 
postul de corespondenți volun
tari I.R.A. Cîmpina).

Sărbătorirea
artistului poporului

Gheorghe Storin
în sala Comedia a Teatrului 

Național „I. L. Caragiale“ din 
Capitală a avut loc luni seara 
sărbătorirea artistului poporu
lui Gheorghe Storin cu prile
jul împlinirii a 80 de ani de 
viață și a 60 de ani de activi
tate artistică.

înainte de festivitate s-a pre
zentat un tablou din spectaco
lul cu piesa „Regele Lear“ de 
W. Shakespeare, avînd în rolul 
titular pe maestrul Gh. Storin.

Au luat cuvîntul acad. Za- 
haria Stancu, directorul Tea
trului Național „I. L. Caragia
le“, artistul poporului Sică A- 
lexandrescu, prim regizor al 
teatrului, artistul poporului 
Costache Antoniu. rectorul In- 

rea cu pomi ornamentali și 
flori a zonelor verzi din in
cinta combinatului siderurgic. 
Intr-o altă localitate — la Deva 
— s-au construit peste 3 500 mp 
de străzi noi. In zilele bune de 
lucru din acest an, cetățenii 
din orașele Hunedoara si Deva 
au efectuat mai mult de 
100 000 ore muncă patriotică.

(Agerpres)

8 ani nr. 2 din

Duma 
Bucur

• Tinerii din orașul Blaj au 
hotărît să inițieze, în fiecare 
săptămînă, o zi de strîngere a 
fierului vechi. Prima zi a a- 
cestei acțiuni s-a încheiat cu 
rezultate bune. Ei au strîns și 
predat I.C.M. peste 7 000 kg 
fier vechi. Cele mai mari can
tități au fost colectate de tine
rii de la Centrul școlar horti- 
viticol și Centrul școlar fo
restier. (FL. TISTULEASA, 
corespondent voluntar).

• Pionierii de la Școala ele
mentară de 
Turda au colectat și predat 
I.C.M.-ului din localitate peste 
2 200 kg fier vechi.

Printre fruntași se numără 
Popa Maria din clasa a IV-a 
B care a adunat singură peste 
160 kg de fier vechi, Chișu 
Ioan, Popa Gheorghe, ~ 
Maria, Scrob Nicolae, 
Dan, Pascal Maria și alții- 
(PETRE VASILE, corespon
dent voluntar).

• Printre preocupările tine
rilor de la cele două uzine re- 
șițene — Uzina constructoare 
de mașini și Combinatul side
rurgic — se află și colectarea 
fierului vechi. Organizind. di
verse acțiuni de muncă patrio
tică, tinerii au colectat anul a- 
cesta 2 149 tone de fier vechi 
(1 632 tone la C.S.R.). In rîndul 
fruntașilor se află tinerii Gri- 
gore Albiei, Sever Gornic, Ion 
Cernita, Ion 
Henț și alți 
de tineri din
(GHEORGHE 
cian). 

Burtea, Carol 
zeci și zeci 
ambele uzine.

BOZU, tehni-

stitutului de artă teatrală și 
cinematografică „I. L. Cara
giale“, Florin Piersic din par
tea tinerilor actori și artistul 
■poporului Radu Beligan, pre
ședintele Consiliului teatrelor 
din partea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Vorbi
torii au adus un omagiu căldu
ros sărbătoritului, relevînd 
meritele sale de artist și cetă
țean.

Răspunzînd, maestrul Gh. 
Storin și-a exprimat recunoș
tința față de partid și guvern, 
care i-au prețuit și cinstit 
munca depusă pe tărîmul artei 
și a mulțumit pentru frumoa
sele cuvinte și urări adresate.

(Agerpres)

. G.A.C. Bujorenl, regiunea 
I Argeș, este situată în apro- 
r pierea orașului Rm. Vîlcea. 
J Colectiviștii de aici și-au.
(mărit an de an suprafețele 
ț destinate culturii legumicole 
] pentru asigurarea pieții ora-J 
1 șului cu legume și zarzava-j 
( turi. In fotografie brigada] 
(condusă de Ioana Olaru lu-) 
( crînd ia repicatul culturilor] 

In seră.
Foto: AGERPRES |\ 
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Comitetul U.T.M. de la sche
la Tîrgoviște, în colaborare cu 
cabinetul tehnic, a luat iniția
tiva de a prezenta săptămînal 
în fața tinerilor conferințe 
tehnice.

Prima conferință din acest 
ciclu s-a ținut la secția tran
sporturi, tratînd despre : „Căi
le de economisire a combusti
bilului în transporturile auto”. 
Ea a fost ascultată de peste 
150 conductori și mecanici- 
auto.

In urma conferinței s-au

Concurs cultural - artistic
Pionierii ți școlarii 

din raionul Vedea 
s-au întrecut, la că
minul cultural din 
Făgețel, în cadrul u. 
nui concurs cultural- 
artistic. S-au prezen. 
tat formații de cor, 
brigăzi, 
dansuri, 
exprimat 
recunoștința lor față 
de partid pentru mi
nunata copilărie.

Pe locul I la cor 
s-a situat formația 
corală a Școlii de 8 
ani din comuna Cio- 
măgești. Cei 152 de 
pionieri și școlari, 
sub conducerea învă
țătorului Ion N. 
Georgescu, au inter
pretat: „Părinte drag, 
partid iubit”, „Salu
tul cravatelor roșii”, 
„înflorești pămînt al 
bucuriei” ete.

formații de 
Tinerii au 
în cîntec

După absolvirea cursurilor < 
școlii proiesionale a Combi- j 
natului siderurgic din Galați, J 
cei peste 2000 elevi vor fi] 
calificați ca mecanici de mo- j 
toare, pompe și turbine, elec- I 
tricieni, instalatori, sudori, ] 
strungari etc. In fotografie:) 
maistrul Nicolae Cristu îl) 
învață pe elevul Gheorghe] 
Caracaș din anul I să con- j 
troleze exactitatea lucrărilor 1 

executate.

Foto : AGERPRES ]
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■
 mulus Sîrbu sînt 

trei dintre tinerii 
colectiviști din Că- 
văran, r a ionul 
Caransebeș. Petru, 

cel mai mare, abia a împlinit 
25 de ani, iar mezinul, nu de 
mult, a terminat școala ele
mentară.

Cei mai frumoși ani ai vieții 
și-i dăruiesc cu înflăcărare 
muncii pentru înflorirea gos
podăriei colective. Faptele și 
realizările lor, în sectorul zoo
tehnic, se bucură de multă 
prețuire din partea colectiviș
tilor.

Încă de la înființarea gospo
dăriei colective, Petru a cerut 
consiliului de conducere să 
muncească în zootehnie. Tran
dafir Damian, pe vremea aceea 
brigadier zootehnic, i-a dat în 
grijă un lot de 15 vaci cu 
lapte. Petru Sîrbu a început 
munca cu pasiune. Hrănea va
cile la timp, după producția

sesiuni de comunicări a cercu
rilor științifice studențești de 
la Universitatea „Al. I. Cuza”.

In cele două zile, cît a durat 
sesiunea, au fost prezentate în 
cadrul celor 10 cercuri științi
fice un număr de 90 de co
municări, rod al muncii de 
cercetare științifică a studenți
lor îndrumați îndeaproape de 
cadrele didactice ale Univer
sității.

Majoritatea comunicărilor 
reflectă preocupările studenți
lor pentru problemele actuale 
ale economiei noastre națio
nale, ale culturii și artei.

★
Comitetul regional de cul

tură și artă Dobrogea a orga
nizat la Eforie un curs de 10 
zile urmat de 200 de instruc
tori ai formațiilor artistice din 
regiune. Cursurile, profilate pe 
specialități — coregrafie, diri
jat, regie de teatru și brigăzi 
artistice de agitație, sînt pre- 

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI
purtat discuții. Vasile Socaci, 
Alexandru Matei, Nicolae Pă
sărică, Emil Banu și-au îm
părtășit metodele de muncă, 
au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea exploatării mași
nilor.

Următoarele conferințe vor 
vorbi tinerilor deapre : „Con
strucția și folosirea accesorii
lor noi pentru strunjire”, 
„Realizările obținute în 'tuba
rea sondelor de țiței și gaze”, 
„Intensificarea afluxului de

Trebuie să remar. 
căm pe tinerii soliști 
Ioana Mihai din co
muna Alunișu și Ion 
Drăguț din comuna 
Topana, care an pri
mit aplauzele bine 
meritate.

FLORICA TIȚĂ 
instructoare 

a comitetului 
raional U.T.M.

Duminică, 31 martie, cetățe
nii Capitalei au condus pe ul
timul său drum pe eminentul 
om de știință și patriot înflă
cărat Traian Săvulescu. înce- 
pînd de dimineață, mii de 
bucureșteni au continuat să 
treacă prin fața catafalcului 
așezat în holul Ateneului R.P. 
Romîne, aducînd ultimul lor 
salut marelui savant, repre
zentant de seamă al științelor 
biologice din țara noastră, e- 
minent fruntaș al vieții publi
ce din R. P. Romînă.

Răsună acordurile marșuri
lor funebre. La catafalc fac de 
gardă academicieni și alți oa
meni de știință, artă și cultu
ră, muncitori, ștudenți.

în ultima gardă se află to
varășii Alexandru Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, acad. Uie Mur- 
gulescu, președintele Acade
miei R. P. Romîne, Constanța 
Crăciun, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, Athanase Joja, 
membru al Prezidiului Acade
miei R. P. Romîne, Nicolae 
Giosan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

la 5 litri de lapte 
ia vaca „Agripina", 
anul trecut, Petru 
o producție zilnică

de lapte pe care o dădeau șl 
în funcție de greutatea lor 
corporală. Rezultatele n-au în- 
tîrziat să apară. Producția de 
lapte a fiecărei vaci a crescut 
cu 2 pînă 
zilnic. De 
bunăoară, 
a obținut 
de 20 de litri lapte.

Cot la cot cu el, lucrează la 
același lot de vaci și frate- 
său Ion, un tînăr subțirel, care 
anul acesta împlinește 20 de 
ani. De la Petru, 
multe lucruri și-i ascultă cu 
atenție sfaturile. 
să se numere printre fruntașii 
colectivei.

Petru Sîrbu vrea să afle to
tul, vrea să știe totul, să în
vețe cît mai multe. Așa e el. 
Tocmai de aceea n-a stat pe 
gînduri cînd a fost întrebat 
dacă se înscrie la cercul de 
zootehnie. Toată iarna, seara, 
după ce se terminau lecțiile, 
de la care nu a lipsit nicioda
tă, se ducea acasă și se apuca 
de citit.

de artă din Constanța. Cursan
ții participă, de asemenea, la o 
serie de aplicații practice, pri
vind organizarea și desfășu
rarea programelor artistice.

★
La casa de cultură din Tîr- 

goviște s-au desfășurat luni lu
crările Oficiului regional Plo
iești de proiectări și organi
zarea teritoriului privind or
ganizarea intergospodărească 
a teritoriului în scopul folo
sirii raționale a pămîntului. 
Au participat membri ai con
siliilor agricole, ingineri agro
nomi și președinți de G.A.C., 
precum și președinți ai sfatu
rilor populare comunale.

★
La Ministerul Comerțului 

Exterior au început luni dis
cuțiile ou o delegație italiană 
pentru stabilirea listelor de 
mărfuri care vor fi livrate re
ciproc în acest an în cadrul 
acordului comercial de durată 
— valabil pînă în 1965 — în

țiței la sonde prin metode fi- 
zico-chimice cu acțiune direc
tă” etc.

Aceste conferințe contribuie 
la rezolvarea unor probleme 
ale producției, constituie un 
mijloc principal de ridicare 
calificării muncitorlor.

a

D. DUMITRESCU
corespondent voluntar

La școala 
de specializare
25 de tineri muncitori din 

Pitești se pregătesc la Școala 
de specializare din cadrul 
C.I.L. Blaj. Aici ei învață să 
mînuiască utilajele moderne, 
să conducă instalații automa
tizate, își însușesc cunoștințe 
temeinice de specialitate. Pe
ste cîtva timp ei se vor în
toarce ca muncitori speciali
zați pentru combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Pitești.

FL. TISTULEASA 
corespondent voluntar

La ora 11, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Traian Să- 
vulescu, purtat pe umeri de a- 
cademicieni și alte personali
tăți de frunte ale vieții știin
țifice și culturale, este scos 
din holul Ateneului R. P- Ro- 
mîne și așezat pe carul mor
tuar.

în fața Ateneului, o compa
nie de onoare cu drapel îndo
liat prezintă onorurile.

în sunetele marșului fune
bru, cortegiul funerar porneș
te spre cimitirul Belu. în frun
tea cortegiului este purtat un 
portret al marelui savant ro- 
mîn, academicianul Traian Să- 
vulescu. Pe perne purpurii 
erau purtate ordinele și meda
liile cu care a fost distins cel 
dispărut. Carul mortuar pe 
care se află sicriul înconjurat 
de flori pornește încet, urmat 
de membrii familiei defunctu
lui, de prieteni apropiați. în 
urma carului funebru se află 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale și orga
nizații obștești, academicieni 
și alți fruntași ai vieții științi
fice și culturale. Trec ostașii

Petru și Ion se împacă de 
minune în munca de îngrijire 
a celor 15 vaci cu lapte, fși 
împart lucrul între ei și trebu
rile merg bine. Romulus, celă
lalt frate, e și el prin apropie
re. Lucrează la tineretul bovin. 
E tot îngrijitor, li place munca 
și pune în practică sfaturile 
celor mai în vîrstă, fiindcă el 
știe că orice meserie se învață 
cu răbdare și cu pasiune.

Cei trei frați de la zooteh
nie se ajută între ei, se înlo
cuiesc atunci cînd vreunul 
vrea să se ducă la vreun pro
gram artistic de la căminul 
cultural, la un film.

Cu Petru și Ion am stat de 
vorbă zilele trecute. I-am în- 
tîlnit la locul lor de muncă. 
Mi-au vorbit cu pasiune de 
meseria de crescător de ani
male, despre planurile lor de 
viitor. Sînt dornici să învețe 
lucruri noi, să cunoască tot 
mai mult tainele obținerii pro
ducțiilor mari de lapte.

Romulus, mezinul, nu stăpî- 
nește pînă acum pe deplin tai-

Ivano-
Operei populare

ir
Luni, la Cluj, a fost prezen

tat spectacolul cu opera „Lu
cia de Lamermoor”, cu con
cursul sopranei Petia 
va, solistă a 
din Sofia.

Spectacolul 
succes.

s-a bucurat de

vocal-instrumen-
„Trio 

a prezentat,

Formația 
tală de muzică ușoară 
de Santa Cruz”, 
luni seara, în sala Palatului
R. P. Romîne, primul concert 
în Capitală.

După încă două concerte, în 
aceeași sală, în zilele de 2 și 
3 aprilie, formația va între
prinde un turneu în orașele Si
biu, Brașov, Făgăraș, Tg. Jiu, 
Craiova, Lonea, Petrila, Lu- 
peni și în alte localități de pe 
Valea Jiului.

(Agerpres)

Conferințe ale Uwuiwbr

regionale ale cooperației

de consum

a- 
ale 
re-

Intr-o serie de regiuni au a- 
vut loc sîmbătă și duminică 
conferințe ale Uniunilor re
gionale ale cooperației de con
sum pentru analiza activității 
desfășurate în anul 1962, a 
sarcinilor pe anul în curs și a 
măsurilor în vederea îndepli
nirii lor.

ORADEA — Prin cele 
proape 1 600 de unități 
cooperației de consum din 
giunea Crișana s-a desfăcut 
în anul trecut un volum de 
mărfuri industriale și alimen
tare care întrece cu 65 mili
oane lei realizările din anul 
1961, iar în primele trei luni 
din acest an desfacerile de 
mărfuri au înregistrat o creș
tere de 30 la sută față de pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

In cursul anului trecut au 
fost folosite și extinse o serie 
de forme noi de comerț. Astfel 
au fost organizate 84 de expo
ziții cu vînzare și 32 de tîr- 
guri cooperatiste.

IAȘI. — Lucrările conferin
ței U.R.C.C. din regiunea Iași 
au relevat succesele obținute 
anul trecut de cooperația de 
consum din regiune, ca urmare 
a preocupării pentru cunoaș
terea și satisfacerea în mai 

avut loc 
mulțime 

pietate

companiei de onoare, purtînd 
drapelul îndoliat.

De-a lungul străzilor pe care 
le-a străbătut cortegiul fune
rar pînă la cimitirul Belu se 
aflau mii de cetățeni, veniți 
să-și ia ultimul rămas bun de 
la Traian Săvulescu.

La cimitirul Belu a 
mitingul de doliu. O 
tăcută a ascultat cu 
cuvîntările rostite.

Au luat cuvîntul : acad. Ilie 
Murgulescu, președintele Aca
demiei R, P. Romîne ; minis
trul învățămîntului, Ștefan 
Bălan ; prof. N. Giosan; cer
cetătorul științific Ion Lazăr; 
studenta Crezante Zaharia; 
Panait Marin, președintele 
G.A.C. „23 August” din comu
na Sălcioara, raionul Lehliu.

La sfîrșitul mitingului de 
doliu, în semn de omagiu a- 
dus memoriei celui dispărut 
se trag salve de arme.

în acordurile solemne 
Imnului de Stat al R. P. 
mîne, sicriul este coborît
cripta aflată alături de mor
mintele lui Mihail Sadoveanu, 
Ion Luca Caragiale, Mihail E- 
minescu, G. Coșbuc.

ale 
Ro- 

în

(Agerpres)

nele acestei meserii. Vine însă 
deseori dis-de-dimineață și se 
interesează de munca celor doi 
frați. Vrea să devină și el un 
îngrijior de animale tot așa de 
priceput ca fratele său, Petru.

Pentru munca lor conștiin
cioasă, pentru rezultatele bune 
obținute în producție, cei trei 
frați de la zootehnie sînt sti
mați de toți colectiviștii din 
Căvăran, iar organizația de 
bază U.T.M. i-a primit cu toa
tă încrederea în rîndurile ute
miștilor.

NICOLAE P1RVU
corespondent voluntar

Duminică, la Casa de cul
tură a tineretului din Iași, a 
avut loc o adunare festivă de 
înmînare a buletinelor tineri
lor care au împlinit vîrsta de 
14 ani. Alături de cei peste 
360 de tineri care au primit 
buletinele de identitate, la a- 
dunare au participat părinți, 
activiști de partid și U.T.M. 
In cuvîntul său, tov. Alexan
dru Nour, secretar al comite
tului orășenesc U.T.M., a vor
bit despre condițiile minunate 
de muncă și învățătură pe care 
partidul le-a creat 
noastre generații, despre 
rile realizări obținute de 
porul nostru muncitor, 
conducerea partidului. De 
menea, vorbitorul a subliniat 
îndatoririle ce le revin tineri
lor sărbătoriți. Tinerii Anicu- 
lăesi Constantin și Georgeta 
Cărăușu au mulțumit în nu
mele sărbătoriților pentru via
ța fericită pe care 
tineretul nostru 
jat să 
în așa 
tățeni 
liste.

In încheiere, formațiile ar
tistice ale Casei de cultură a 
tineretului a prezentat un bo
gat program artistic.

tinerei 
ma
pa- 
sub 
ase-

o trăiește 
s-au anga- 
muncească 
devină ce-

patriei socia-

și 
să 
să

învețe și 
fel, îneît 
demni ai

DUMITRU OPREA 
activist 

al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Iași

bune condiții a cererii de con
sum a țăranilor colectiviști. 
Au fost desfăcute mărfuri în 
valoare de aproape 675 mili
oane lei, cu circa 75 milioane 
lei mai mult decît în 1961. Au 
fost date în folosință încă 50 
de noi unități de desfacere, 
iar altele au fost lărgite și mo
dernizate.

TIMIȘOARA. — Datorită 
unei mai bune aprovizionări a 
unităților de desfacere și creș
terii puterii de cumpărare a 
oamenilor muncii de la sate, 
cooperativele sătești din re
giunea Banat au vîndut anul 
trecut un volum de produse 
industriale și alimentare a că
ror valoare este cu peste 
113 000 000 lei mai mare decît 
în anul 1961- In același timp, 
rețeaua unităților de desfa
cere a crescut cu 76 magazine 
universale, magazine mixte 
bufete, cofetării, librării și al
tele.

Conferința a adoptat un plan 
de măsuri menit să asigure 
îmbunătățirea și pe mai de
parte a aprovizionării oameni
lor muncii de Ia sate cu pro
duse industriale și alimentar« 
în cantități sporite si într-un 
sortiment tot mai bogat.

(Agerpres)



încheierea Congresului latino-american 
de solidaritate cu Cuba

Lovitură de stat in Guatemala

RIO DE JANEIRO 31 (A-
gerpres). — în seara de 30 
martie și-a încheiat lucrările 
Congresul latino-american de 
solidaritate cu Cuba. Con
gresul a adoptat un „Aipel că
tre popoarele Americii” și a 
hotărît instituirea unui comi
tet continental de solidaritate 
cu Cuba. Congresul a hotărît, 
de. asemenea, organizarea în
tre 19 și 26 aprilie și 15 și 30 
iulie 1963 a unor manifestații 
de solidaritate cu Cuba în ță
rile din America Latină și în 
lumea întreagă. Cel de-al 
doilea congres latino-american 
de solidaritate cu Cuba se va 
ține, potrivit hotărîrilor adop
tate, la o dată care va fi sta
bilită ulterior.

„Apelul către popoarele A- 
mericii” adoptat în unanimi
tate cheamă la unirea efortu
rilor pentru apărarea dreptu
lui Cubei la independență, 
pentru dejucarea planurilor 
imperialiștilor îndreptate îm
potriva „Insulei libertății”.

Noi, reprezentanții popoare
lor de pe continentul latino- 
american, se spune în apei, 
ne-am întrunit aici în statul 
Rio de Janeiro, pentru a dis
cuta măsurile urgente care 
trebuie întreprinse în toate ță
rile în sprijinul Cubei, în a- 
părarea. ei, pentru a nu admi
te amestecul străin în trebu
rile interne ale Cubei. Este 
necesar să se folosească toate 
formele de acțiune pentru a 
se împiedica un atac împotri
va Cubei, o blocadă împotri
va ei și orice încercări de a 
o izola. Chemăm la luptă pen
tru triumful cererilor legitime 
ale poporului cuban cuprinse 
în „cele cinci puncte” prezen
tate de Fidel Castro. Chemăm 
la luptă pentru restabilirea și 
menținerea relațiilor diploma
tice cu această republică fră
țească din Marea Caraibilor.

RIO DE JANEIRO 1 (Ager
pres).— După cum s-a mai a- 
nunțat, Congresul latino-ame-

0 declarațieJ

a Departamentului 
de Stat si Ministerului 

Justiției din S.U.A.
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

La 30 martie Departamentul <le 
Stat și Ministerul Justiției din 
S.U.A. au dat publicității o de
clarație comună în legătură cu 
poziția guvernului S.U.A. față 
de atacurile banditești ale con
trarevoluționarilor cubani împo
triva navelor sovietice.

în această declarație guvernul 
american susține că el „nu spri
jină aceste atacuri și nu Ie în
curajează”. Denartamentul de 
Stat și Ministerul Justiției, refe- 
rindu-se la „informații prelimi
nare”, declară că atacurile pira
terești ale contrarevoluționarilor 
cubani asupra navelor sovietice 
„nu au fost săvîrșite de pe teri
toriul Statelor Unite”.1 „Cu toa
te acestea, se spune în conti
nuare în declarație. Biroul fede
ral de investigații și serviciul de 
imigrare și naturalizare în co
laborare cu serviciul pazei de 
coastă și administrația vamală 
își intensifică cercetările”.

în declarație se dau asigurări 
că se vor lua toate măsurile ne- 
eesare pentru ca „asemenea a- 
tacuri să nu fie săvîrșite, con
duse și echipate de pe teritoriul 
S.U.A.”. Totodată în declarație 
se exprimă din nou simpatia gu
vernului american față de con
trarevoluționarii cubani și înțe
legerea scopurilor acestor a- 
tacuri piraterești.

în realitate această afirmație 
lasă liberă posibilitatea unor noi 
atacuri provocatoare ale trădă
torilor poporului cuban, deși la 
afîrșitul declarației autorii ei 
spun că nu vor „tolera asemenea 
acțiuni care pot provoca contra- 
măsuri cu folosirea armelor, a 
căror greutate vor trebui să o 
suporte forțele armate ale Sta
telor Unite”.

Reuniune sub semnul 
contradicțiilor interoccidentale
BRUXELLES 1 (Agerpres), 

La 1 și 2 aprilie are loc la 
Bruxelles o nouă sesiune a 
Consiliului ministerial al 
Pieței comune, cu participa
rea miniștrilor de externe și 
ai agriculturii din cele șase 
țări membre. Pe ordinea de zi 
a discuțiilor figurează pro
blema spinoasă a „unificării” 
producției agricole și desface
rii de produse agricole a țări
lor membre, precum și pro
bleme economice legate de a- 
propiata sesiune a miniștrilor 
organismului occidental _  A-
cordul general de tarife și 
plăți (G.A.T.T.).

In ce privește problemele a- 
griculturii, corespondentul a- 
genției U.P.I. subliniază că 
„politica agricolă a Pieței co
mune a înregistrat serioase în
târzieri”. După cum se știe, nu 
s-a ajuns pînă acum la tradu
cerea în fapt a planurilor pri
vind reducerea tarifelor va
male pentru comerțul cu pro
duse agricole între țările mem
bre ale pieței comune. S-au în
registrat divergențe născute 
din dorința cercurilor marilor 

rican de solidaritate cu Cuba 
a adoptat o rezoluție cu privi
re la întărirea și coordonarea 
mișcării de solidaritate cu 
Cuba. în rezoluție se spune că 
în fiecare țară a continentului 
latino-american trebuie inten
sificată mișcarea de solidarita
te cu Cuba. Această mișcare 
trebuie să fie reprezentativă 
și să cuprindă toate păturile 
populației care sînt interesate 
în apărarea principiilor auto
determinării și neamestecului 
în treburile interne ale Cubei.

în rezoluție se subliniază, 
de asemenea, necesitatea creă
rii unui comitet latino-ameri
can de solidaritate cu Cuba,

CUBA: Marele miting al oamenilor muncii 
organizat in orașul Matansas

HAVANA 1 (Agerpres).— In 
seara zilei de 30 martie în o- 
rașul Matansas — capitala 
provinciei cu același nume — 
a avut loc un mare miting la 
care au participat zeci de mii 
de oameni ai muncii pentru 
a afirma voința lor neclintită 
de a apăra cuceririle revolu
ționare, încrederea lor nelimi
tată în Partidul Unic al Re
voluției Socialiste și în guver
nul revoluționar.

în fața participanților la mi
ting a luat cuvîntul Fidel 
Castro, care a demascat planul 
perfid al dușmanilor Cubei de 
a transforma provincia Matan
sas într-o bază de activita-

Greva minerilor francezi 
a intrat în a doua lună

PARIS 1 (Agerpres). — 
„Greva celor peste 200 000 de 
mineri francezi a intrat luni 
în cea de a doua lună de la 
declanșarea ei, fără nici o 
perspectivă de reglementare" 
— scrie agenția France Presse.

Față de manevrele autorită
ților de tergiversare a tratati
velor cu reprezentanții greviș
tilor, cele trei mari centrale 
sindicale franceze au dat pu
blicității un comunicat în care 
reînnoiesc consemnul de grevă 
și subliniază că încercările au
torităților de a-i constrînge pe 
muncitori să reia lucrul vor 
eșua și pe viitor.

In centrele regiunii miniere 
din nordul Franței continuă 
să aibă loc mitinguri în cadrul 
cărora conducătorii sindicali 
își afirmă hotărîrea de a con
tinua acțiunea de grevă pînă 
la satisfacerea revendicărilor 
juste ale minerilor.

Hotărîrea fermă a greviști
lor de a lupta pînă la capăt a

Patriota sud-rietnamea provoacă 

noi pierderi trupelor diendste
SAIGON 1 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
U.P.I., o companie de soldați 
diemiști a căzut la 30 martie 
într-o ambuscadă organizată 
de partizanii sud-vietnamezi 
în apropierea orașului Phan- 
Thiet și a fost zdrobită. In 
cursul bătăliei care s-a dat cu 
acest prilej, 28 de diemiști, in
clusiv doi ofițeri, au fost uciși, 
18 au fost răniți și 4 sînt dați 
dispăruți. Partizanii au cap
turat 5 posturi de radio de 
campanie șl armanent valoros.

Potrivit agenției, săptămînă 
trecută partizanii au între
prins, de asemenea, în regiu- 

producători din Germania Fe
derală sau din Franța de a-șl 
apăra profiturile.

In ce privește pregătirea 
conferinței G.A.T.T. s-a anun
țat că o serie de lideri ai Pie
ței comune vor face vizite la 
Washington pentru tratative 
cu oficialitățile americane. 
De altfel, din relatările agen
ției U.P.I., reiese că Statele 
Unite exercită presiuni asupra 
Pieței comune pentru a obține 
diferite avantaje de ordin eco
nomic. „Statele Unite, scrie a- 
genția, cer în continuare redu
cerea unor tarife vamale pen
tru produse americane”.

Sesiunea de la Bruxelles se 
desfășoară, după aprecierile 
unanime, sub semnul contra
dicțiilor care persistă în urma 
eșecului încercărilor de a ob- 
ție aderarea Angliei la Piața 
comună. Ministrul de externe 
al Belgiei, Spaak, a și făcut, 
înainte de începerea sesiunii, 
declarații în care recunoaște 
„dificultățile" create de acest 
eșec în relațiile dintre țările 
membre.

—..... -........        J 

care nu va conduce activitatea 
mișcărilor de solidaritate cu 
Cuba din fiecare țară, ci va 
face legătura între ele și, în 
măsura în care este posibil, va 
coordona acțiunile lor.

Rezoluția propune organiza
rea de demonstrații de solida
ritate cu Cuba în țările Ameri
cii și a întregii lumi în perioa
da 19-26 aprile și 15-30 iulie 
a.c. Rezoluția propune organi
zarea de întîlniri naționale și 
regionale de solidaritate cu 
Cuba, precum și convocarea 
celui de-al doilea Congres la
tino-american de solidaritate 
cu Cuba, la o dată care va fi 
stabilită ulterior.

te contrarevoluționară. Primul 
ministru a, informat că guver
nul revoluționar a mobilizat 
forțele necesare care au lichi
dat în decurs de 30 de zile 
toate bandele principale ce au 
acționat în provincie. In viito
rul apropiat, a spus el, această 
provincie va fi curățită în în
tregime de bandiții contrare
voluționari.

Fidel Castro și-a exprimat 
convingerea fermă că oamenii 
muncii din provincia Matansas 
vor ține și mai sus steagul re
voluției socialiste. Aceste cu
vinte ale primului ministru au 
fost întîmpinate cu ovații pre
lungite.

făcut necesare noi măsuri or
ganizatorice, Luni dimineața, 
numărul membrilor pichetelor 
care staționează la intrarea în 
mine și care, de obicei, erau 
formate din cinci sau zece per
soane, a crescut de la 50 pînă 
la 100 persoane. In componen
ța pichetelor se află și nume
roase femei.

„In timp ce continuă greva 
minerilor, subliniază corespon
dentul agenției Reuter, în 
Franța începe o nouă săptă
mînă de neliniște socială și se 
prevăd noi greve surpriză de 
avertisment în rețelele de gaz 
și electricitate". Luni dimi
neața, salariații societății de 
autobuze din Paris, care re
vendică majorarea salariilor, 
au declarat grevă. Ca urmare 
a grevei, transporturile din 
Paris și suburbii au fost a- 
proape în întregime paraliza
te. De asemenea, continuă 
„săptămînă de luptă" a mun
citorilor de la gaz și electri
citate.

nlle de la sud de Saigon o se
rie de atacuri împotriva tru
pelor dlemiste.

In tot cursul săptămînii tre
cute partizanii au capturat o 
cantitate de armament sufi
cientă pentru a înzestra două 
companii, anunță agenția.

SCURTE STIRI »SCURTE ȘTIRI »SCURTEȘTIR
NEW YORK. — In seara 

zilei de 29 martie sute de ame
ricani s-au întrunit pentru a 
sărbători pe cunoscuta activis
tă a P.C. din S.U.A., Elizabeth 
Gurley Flynn, cu ocazia apari
ției cărții sale „Povestire des
pre Aldermaston“ în care ea 
descrie închisoarea federală 
pentru femei din Aldermaston 
(Virginia de vest) unde s-a 
aflat ca deținută politică. 
Printre cei care au luat cuvîn- 
tul cu acest prilej au fost nu 
numai comuniști, ci și persoa
ne care, deși nu împărtășesc 
vederile politice ale lui Flynn, 
au vorbit cu recunoștință des
pre importanța contribuției 
adusă de această curajoasă fe
meie la lupta pentru o Ame
rică mai bună.

HAGA. — Un mare grup de ar
tiști plastici, actori și oameni de 
cultură olandezi au pregătit un 
mesaj către președintele Mexicu
lui, Lopes Mateos, prin care cer 
eliberarea din închisoare a lui Al- 
faro Siqueiros, cunoscut pictor 
progresist mexican, remarcabil 
luptător pentru pace. Mesajul va 
fi înmînat președintelui Lopez Ma
teos cu prilejul vizitei pe care 
acesta o va face In Olanda.

CONACRY — Cu prilejul 
festivităților care au Ioc în 
Guineea în cadrul Zilei tine
retului democrat african, pre
ședintele Seku Ture al Gui
neei a chemat pe tineri și ti
nere să-și consacre eforturile 
muncii încordate pentru lichi
darea, înapoierii economice, 
culturale și sociale a țării,
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CIUDAD DE GUATEMALA 
31 (Agerpres). — Agențiile 
occidentale de presă transmit 
că la 31 martie în Guatemala a 
avut loc o lovitură de stat mi
litară. Forțele armate l-au ră
sturnat pe președintele Ydigo- 
ras Fuentes. O juntă militară 
a preluat puterea, suspendînd 
constituția și decretând stare 
excepțională. Patrule ale poli
ției circulă pe străzile capita
lei Guatemalei, inr aeropor
turile au fost închise. Potrivit 
agenției France Presse, Ydigo- 
ras Fuentes a fost pus sub 
stare de arest.

In fruntea juntei militare se 
află ministrul de război, Enri
que Peralta Azurdia. Agenția 
Prensa Latina subliniază că 
Azurdia personal a condus în 
ultimele zile acțiunile repre
sive împotriva forțelor patrio
tice guatemaleze.

Junta reproșează lui Fuen
tes că nu a fost în stare să 
oprească avîntul luptei de eli
berare a poporului guatema
lez, exprimîndu-și intenția de 
a dezlănțui o teroare și mai 
cruntă împotriva patrioților.

Agenția United Press Inter
național subliniază că un pur
tător de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a 
declarat că lovitura de stat 
din Guatemala „nu a consti
tuit o surpriză” pentru S.U.A.

CIUDAD DE GUATEMALA 
1 (Agerpres).— Referindu-se Ia 
lovitura de stat militară, care 
a avut loc în noaptea de 31 
martie în Guatemala, agenția 
Associated Press anunță că ea 
s-a soldat cu doi morți și doi 
răniți.

în cadrul unei conferințe de 
presă ținută de Enrique Per
alta Azurdia, care a preluat 
funcția de președinte provizo
riu, el a declarat că în cadrul 
constituției „era imposibil să

Lupta revendicativă a peste 
50 000 de metalurgiști de la 
șantierele navale de pe coasta 
Atlanticului a fost încununată 
de succes. Ei au obținut pre
lungirea duratei concediului 
plătit.

pentru înfrîngerea mizeriei, 
ignoranței și bolilor. Pe sta
dionul din Conakry au avut 
loo mari competiții sportive ale 
tineretului.

BAGDAD. — Agenția M.E.N. 
anunță că duminică a sosit la Da
masc, venind de la Bagdad, dele
gația guvernamentală algeriană 
condusă de colonelul Huari Bou
medienne, ministrul apărării natio
nale al Algeriei.

BERLIN. •— Participanjii la con
ferința Organizației din Bavaria a 
persoanelor persecutate de naziști, 
care a avut loc la 31 martie la 
Nürnberg, au caracterizat propu
nerile R.D.G., referitoare la norma
lizarea relațiilor dintre R.D. Ger
mană și R.F. Germană, ca o bază 
rațională in scopul micșorării în
cordării relațiilor dintre cele două 
state germane. Cerem ca organe 
competente ale guvernului R.F.G. 
să studieze în mod serios aceste 
propuneri ale R.D. Germane și să 
ia în considerare voința populației 
de a se desfășura tratative și de 
a se realiza înțelegere reciprocă, 
se spune în rezoluția adoptată de 
conferință.

COPENHAGA — La 30 mar
tie, sub auspiciile Uniunii stu
denților pictori și ale Asocia
ției pe întreaga Danemarcă 
„Mișcarea împotriva armei a- 
tomice”, la Copenhaga s-a 
deschis o expoziție de artă la 
care sînt prezentate lucrările 
a 75 de pictori tineri. Sumele 
încasate prin vînzarea tablou
rilor vor fi vărsate fondului 
de sprijinire a marșului de 
protest împotriva armei ato
mice, care va avea loc între 
12 și 14 aprilie. 

se soluționeze problemele gra
ve care s-au ivit“. Astfel expli
că noua juntă militară măsu
rile de mină forte luate de fapt 
împotriva patrioților guatema
lezi. După cum s-a anunțat, 
imediat după lovitura de stat 
a fost decretată dizolvarea 
Congresului, a fost suspenda
tă constituția și interzisă ac
tivitatea partidelor politice. 
După cum anunță agenția 
United Press Internațional, sta
rea excepțională proclamată în 
țară cu o săptămînă în urmă 
continuă să rămînă în vigoare^ 
astfel îneît timp de 10 ore, 
între ora 8 seara și 6 diminea
ța, cetățenii guatemalezi nu au 
dreptul să-și părăsească lo
cuințele.

în declarația dată publicită
ții de noul regim dictatorial, 
se subliniază că Enrique Per
alta Azurdia „va exercita func
țiile executive și legislative“. 
El va guverna prin decret, iar 
garanțiile constituționale vor 
rămîne suspendate „atîta timp 
cît va fi necesar“.

în ceea ce privește politica 
externă, noul regim al lui Per
alta declară că „guvernul va 
respecta acordurile internațio
nale și se va angaja în mod so
lemn să prevină instaurarea 
vreunui regim comunist“. A- 
ceastă declarație confirmă fap
tul că Guatemala va continua 
să respecte angajamentele lua
te de fostul președinte Ydigo- 
ras Fuentes față de monopolu
rile nord-americane în legătu
ră cu „Alianța pentru progres“ 
și cu alte planuri ale acestora.

în esență, noul regim militar 
nu face decît să continue și 
mai fățiș politica reacționară 
antipopulară dusă de fostul 
președinte al Guatemalei. De 
altfel, Ydigoras Fuentes, care 
a plecat cu un avion din Gua
temala în Nicaragua în „exil“, 
a declarat ziariștilor la sosirea 
în Nicaragua că „schimbarea 
este bună pentru Guatemala 
și pentru America Centrală“.

în țară a fost dezlănțuit un 
val de arestări. Armata a ocu
pat clădirea Congresului și se
diile a două partide politice.

Colonelul Enrique Peralta 
Azurdia are, de altfel, expe
riență în reprimarea adversa
rilor politici. După cum men
ționează agenția Associated 
Press, el este acela care, în 
calitate de ministru de război 
în perioada guvernării lui 
Fuentes, l-a ajutat pe acesta 
într-o serie de acțiuni anti
populare,

GENEVA 1 (de Ia trimisul 
special Agerpres C. Benga). La 
1 aprilie s-a deschis la Gene
va Congresul IV al Organiza
ției Meteorologice Mondiale 
(O.M.M.) din care fac parte 105 
state. Din partea R. P. Romine 
la lucrările Congresului parti
cipă o delegație condusă de I. 
Motronea, membru în Comite
tul de Stat al Apelor din R.P. 
Romînă. Lucrările Congresului 
vor dura pînă la 27 aprilie a.c.

HAVANA. — Ziarul „Noti- 
cias de Hoy” a publicat la 1 
aprilie un articol biografic și 
o culegere de versuri ale poe
tului romîn Tudor Arghezi. 
Biografia scrisă de Manuel 
Serrano Perez, amintește as
pectele cele mai importante 
ale vieții poetului pe care au
torul îl califică „un tînăr de 
82 de ani” dată fiind vigoarea 
și fermitatea ideilor sale, pu
ternic inspirate din creația 
poporului romîn. Poeziile pu
blicate sînt extrase dintr-o 
culegere de versuri ale lui Tu
dor Arghezi traduse în limba 
spaniolă de poeții Rafael Al- 
berti și Maria Teresa Leon.

RABAT. Radiodifuziunea 
marocană a transmis la 31 
martie suita „Impresii din co
pilărie” de George Enț^scu. Cu 
acest prilej criticul marocan 
Jacques Warnant a vorbit 
despre viața și opera marelui 
compozitor romîn.

BAGDAD. — Ls Bagdad a fost 
dat publicității Comunicatul comun 
algeriano-irakian cu privire la tra-

Aspect dintr-un nou cartier al Budapestei

GENEVA: Lucrările Comitetului

celor 18 state pentru dezarmare
GENEVA 1 — De la trimisul 

special Agerpres, C. Benga : La 
1 aprilie a avut loc la Palatul 
Națiunilor din Geneva cea 
de-a 116-a ședință a Comite
tului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de d-na 
Mirdal (Suedia), în cadrul că
reia au fost discutate proble
me referitoare la încetarea 
experiențelor nucleare.

Reprezentantul R. P. polone, 
M. Blusztajn, a arătat printre 
altele că numărul mare de 
inspecții la fața locului cerut 
de puterile occidentale pentru 
a se verifica îndeplinirea acor
dului de încetare a exiperien-
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Ciocniri armate
în Siria

DAMASC 1 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna
țional transmite că luni dimi
neața au izbucnit în diferite 
puncte ale capitalei siriene 
oiocniri armate între adepți ai 
președintelui R.A.U., Nasser, 
care se pronunță pentru reu- 
nificarea imediată a Siriei cu 
Egiptul, și adepți ai partidului 
naționalist arab Baas. Agen
ția France Presse citează de
clarațiile unor persoane care 
au sosit la Beirut venind din 
Damasc din care reiese că în 
capitala siriană au fost auzite 
vii schimburi de focuri. Potri
vit acestor persoane, la Da
masc domnește o mare efer
vescență.

Postul de radio Damasc a 
anunțat hotărîrea Ministerului 
de Interne al Siriei de a in
troduce în capitala țării res
tricții de circulație. Aceste 
restricții sînt în vigoare 18 din 
24 de ore. Agenția United 
Press Internațional subliniază 
că restricțiile de circulație au 
caracter de stare excepțională 
și că oricine încalcă dispozi
țiile autorităților poate fi îm
pușcat pe loc. Postul de radio 
Damasc a indicat, de aseme
nea, că printr-un decret al 
„Consiliului național al revo
luției” generalul Amin El Ha- 
fez, ministrul de interne, a fost 
numit guvernator militar ge
neral adjunct al țării, fiind 
investit cu toate puterile pre
văzute de legea marțială.

Numeroși patrioți venezue- 
leni luptă ca partizani îm
potriva regimului reacționar 

al lui Betancourt i

tativele care au avut loc la Bag
dad între 28 și 31 martie între de
legațiile guvernamentale ale Ira
kului și Algeriei.

Delegațiile celor două țări, se 
spune în comunicat, s-au pronun
țat pentru unitatea statelor arabe 
în vederea realizării unei „socie
tăți arabe unite". Ele au discutat 
probleme importante privind uni
tatea arabă și prezentînd un inte
res general pentru cele două țări.

MAINZ. — Duminică au avut 
loc în landul vest-german Renania- 
Palatinat alegerile parlamentare 
pentru dieta landului. Rezultatele 
au indicat o pierdere serioasă de 
voturi pentru partidul creștin-de- 
mocrat care deținea majoritatea 
absolută în landtagul anterior. 
Creștin-democrății au obținut nu
mai 43,9 la sută din voturi (față 
de 48 la sută) și dețin acum doar 
46 de mandate dintre cele 100 ale 
parlamentului landului (față de 52 
cit deținea înainte). Partidul so
cial-democrat a obținut 41,1 ia 
sută din voturi (față de 34,9 la 
sută) și dispune de 43 de man
date — cu șase mai mult decît în 
vechiul parlament. Partidul liberal 
democrat a obținut 11 mandate. 
Agenția Reuter subliniază că ale
gerile din Renania-Palatinat „con
tinuă să afirme tendința care s-a 
manifestat la cele cinci alegeri 
de land din ultimul an Și jumă
tate, în care fără excepție, parti
dul creștin democrat a pierdut un 
număr important de voturi“.

ACCRA. După cum transmite 
corespondentul din Acera al a- 
gentiei Reuter, in Ghana se va 
iorma o comisie pentru energia a- 
tomică. Această comisie, subor
donată direct președintelui Repu
blicii Ghana, Kwame Nkrumah, va 
li inițiată în scopul lolosirii paș
nice a energiei atomice în Ghana. 

țelor nucleare, nu are un fun
dament științific, ci are la bază 
motive de ordin politic. Accep
tarea numărului de inspecții 
cerut de puterile occidentale 
ar duce la o serioasă îngrădire 
a suveranității statelor.

Reprezentantul S.U.A., Stelle, 
a insistat din nou asupra dis
cutării detaliilor de ordin teh
nic privind controlul și numă
rul mare de inspecții la fața 
locului. El a prezentat un me
morandum în care este repe
tată poziția puterilor occiden
tale în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

Semion Țarapkin, șeful dele
gației sovietice, a arătat că 
din dorința de a urni din loc 
tratativele, Uniunea Sovietică 
a manifestat bunăvoință, ac- 
ceptînd un număr de inspecții 
la fața locului. El a arătat, în 
încheiere, că argumentele, 
așa-zise științifice, ale S.U.A. 
în favoarea unui număr mare 
de inspecții la fața locului sînt 
neîntemeiate.

în problema sistemului de 
control pe care îl preconizează 
puterile occidentale — proble-

După 114 zile de grevă 
a tipografilor newyorkezi

NEW YORK 1 (Agerpres).— 
Agenția France Presse relatea
ză că duminică a luat sfîrșit 
cea mai lungă și cea mai costi
sitoare grevă a tipografilor și 
altor muncitori de la ziarele 
din New York. Pentru prima 
oară după 114 zile, ziarele 
newyorkeze au putut apare 
duminică seara. Adunarea ge
nerală a membrilor Sindicatu
lui zincografilor — ultimul sin
dicat care a participat la gre
vă — a aprobat condițiile con
tractului elaborat în cadrul 
tratativelor dintre reprezentan
ții acestui sindicat și editorii 
de ziare.

Ca și ceilalți lucrători de la 
ziarele din New York, zinco
grafii au obținut satisfacerea 
unor revendicări. Astfel, le va 
fi majorat salariul și va fi re
dusă, într-o oarecare măsură, 
săptămînă de lucru. In con
tractul tipografilor sînt prevă
zute anumite garanții împotri
va concedierilor, ca urmare a 
introducerii automatizării. Zin
cografii și stereotipiștii vor 
avea o săptămînă de concediu 
în plus. Greviștii au obținut, 
de asemenea, satisfacerea re

ROMA. — După cum relatează 
agenția France Presse, la 1 aprilie 
toate cinematografele din Roma au 
fost închise. Proprietarii cinema
tografelor au hotărît să protesteze 
în acest fel împotriva impozitelor 
mari asupra vînzării biletelor la 
spectacole.

DAKKA. Consiliul municipal al 
orașului Dakka (capitala Pakista
nului de est) a anunțat că în 
cursul lunii martie în oraș au mu
rit de vărsat negru 850 de oameni, 
printre care 400 de oameni în ul
tima săptămînă, — anunță agen
ția United Press Internațional.

VARȘOVIA. — în secția de 
construcții de automobile a In
stitutului politehnic din Varșo
via a fost elaborat un automobil 
cu caroserie pliantă. Automobilul 
cîntărește aproximativ 4 t, are o 
lungime de 4,5 m și înălțimea 
de 2,5 m. După desfășurarea ca
roseriei— operație care durează 4 
minute — se obține o încăpere 
de 25 metri pătrați care poate fi 
folosită ca magazin, restaurant, 
punct sanitar etc.

LAGOS. In legătură cu vizita în 
Nigeria a generalului Mobutu, 
Bela Ige, comentatorul pentru pro
blemele de politică externă al zia
rului nigerian „Sunday Express", 
scrie la 31 martie că invitația a- 
dresată lui Mobutu a compromis 
Nigeria în ochii Africii progresis
te și aj întregii lumi. Acela care 
și-a mînjit mîinile cu sîngele ma
relui Patrice Lumumba, nu are 
drept la ospitalitate, arată autorul 
articolului. Lumumba, scrie Bela 
Ige, trăiește în inimile africanilor. 
Eroii sînt nepieritori. Generalul 
marionetă Mobutu, scrie comen
tatorul în încheiere, este un om 
periculos și toți cei care îi dis
prețuiesc pe asasini și complicii 

ma tratată de S. Țarapkin și 
alți delegați — se mai poate o- 
biecta și din alt punct de ve
dere. Astfel, în ședința trecu
tă a Comitetului celor 18, răs- 
punzînd unor afirmații necla
re ale reprezentantului Italiei, 
Cavaletti, privitoare la orga
nul de control al dezarmării, 
reprezentantul țării noastre, 
George Macovescu, șeful dele
gației R. P. Romîne, a sublini
at : Viitoarele noastre aranja
mente cu privire la dezarmare 
trebuie să se bazeze pe prin
cipiile Cartei O.N.U., și în nici 
un caz pe principiile unui or
gan. internațional cu caracter 
supranațional care ar limita 
suveranitatea statelor. Aș fi 
foarte recunoscător, dacă re
prezentantul Italiei ar putea 
să ne explice dacă el se pro
nunță pentru principiile Car
tei O.N.U. sau dacă se pronun
ță pentru noi organe interna
ționale care ar ignora și ar li
mita principiile suveranității 
statelor”.

Următoarea ședință plenară 
a Comitetului va avea loc 
miercuri 3 aprilie.

vendicărilor cu privire la a- 
celași termen de valabilitate a 
contractelor încheiate de dife
rite sindicate ale lucrătorilor 
din presă cu editorii. Aceasta 
înseamnă că pe viitor, la ela
borarea prevederilor noilor 
contracte, toți lucrătorii de la 
ziarele din New York vor avea 
posibilitatea de a se ridica în 
front unit în sprijinul revendi
cărilor lor.

Greva a provocat patronilor 
ziarelor pierderi evaluate la 
peste 200 de milioane de do
lari. Pe de altă parte, lipsa 
ziarelor și a reclamelor pe care 
le conțin a provocat întreprin
derilor comerciale, restauran
telor, cinematografelor etc., 
pierderi care se ridică la zeci 
de milioane de dolari.

După cum relatează agenții
le de presă, patronii principa
lelor ziare intenționează să sa
tisfacă unele din revendicările 
tipografilor nu pe seama pro
fiturilor uriașe pe care le rea
lizează, ci pe seama cititorilor. 
Astfel, direcțiile ziarelor „New 
York Times“ și „New York 
Herald Tribune" au anunțat 
sporirea prețului ziarelor.

lor îi vor spune : „Cară-te a- 
casă I".

HELSINKI — La Helsinki 
a sosit primul ministru al 
Norvegiei, E. Gerhardsen. Pe 
aerodromul din Helsinki, Ger
hardsen a declarat printre al
tele : „Noi nu intenționăm 
să ne schimbăm politica în ca
drul alianței atlantice. Princi
piile fundamentale ale politi
cii noastre — nici un fel de 
arme atomice, nic'i un fel de 
trupe străine pe teritoriul 
Norvegiei — continuă să ră- 
mînă în vigoare”.

MOSCOVA. — La 31 martie a 
sosit la Moscova John Mayer, 
președintele Camerei de comerț 
anglo-sovietice din Londra, îm
preună cu un grup de reprezen
tanți de vază ai cercurilor de 
afaceri din Marea Britanie. John 
Mayer a declarat unui corespon
dent al agenției TASS că este 
bucuros că a venit la Moscova 
pentru a contribui la dezvoltarea 
în continuare a comerțului an- 
glo-sovietic. Sîntem gata, a spus 
John Mayer, să ne întîlnim cu 
cei care ar dori să discute cu noi 
problemele dezvoltării comerțu
lui între țările noastre. în Anglia 
comerțul cu U.R.S.S. trezește un 
viu interes. Și acest lucru este 
cît se poate de firesc deoarece 
noi sîntem mulțumiți de mărfu
rile pe care ni Ie livrează Uniu
nea Sovietică și sperăm că măr
furile noastre se bucură de a- 
ceeași popularitate în U.R.S.S. 
în încheiere John Mayer a spus 
că comerțul sovieto-britanic poa. 
te să se dezvolte cu succes.


