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Muncitorii de pe șantierul 3-Toporași lucrează 
intens la Înălțarea noilor blocuri de pe șoseaua 
Giurgiului din Capitală. In fotografie : fierarii 

betoniști, din echipa lui D. Șerban, lucrînd la 
planșeul etajului 7 al blocului nr. 11.

Foto : AGERPRES

Economii de combustibil

Fier vechi

(Agerpres)

educative

oțelăriilor !

Proletari din toate țările, uniți-vă!

20 BANI

PORUMBULUI

Concurs cultural-artistic

4/ 400-lea spectacol

ai brigăzilor științifice

Concerte

(Agerpres)

FAZA REGIONALĂ A CONCURSULUI
VIITORII TEHNICIENI Al AGRICULTURII

te 
ai

ing. TRAIAN ȘTEFLEA 
șeful atelierului de turnătorie 

al I.T.C.M.E.

Printre operatorii fruntași ai 
cinematografelor din Craio
va se află și utemista Pe- 
teu Doina, care asigură o 
proiecție și audiție bună.

SOCIALISTE“

întilniri cu membri

piese va- 
a pre- 

școală și

Muncitor

Marti 16 aprilie 1963A ÎNCEPUT SEMANATUT
La Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice — Fundulea a 

început semănatul porumbului. în cîteva zile această lucrare va fi executată 
pe toate terenurile de producție. O activitate intensă se continuă pe cîmpurile 
experimentale.

La indicația specialiștilor institutului, semănatul porumbului a început și 
In multe unități agricole socialiste din regiunea București. Gospodăriile agri
cole colective din această mare regiune agricolă a țării seamănă anul acesta 
cu porumb 380 000 ha, cu 40 000 ha mai mult decît au cultivat în anul trecui.

în pregătirea solului și semănatului, colectiviștii și mecanizatorii aplică 
rezultatele cercetărilor științifice și experiența unităților fruntașe pentru a 
obține în acest an recolte sporite de porumb.

★
în regiunea Dobrogea a început însămînțarea porumbului. Numai în prima 

zi de muncă, unitățile agricole socialiste au însămînțat peste 1 000 de hectare 
cu porumb pentru siloz. Colectiviștii din comunele Merer.i, Cumpăna, Filimon 
Sîrbu, Biruința și altele ajutați de mecanizatorii de la S.M.T. Topraisar au în
sămînțat într-o zi peste 350 ha cu porumb pentru siloz.

Anul acesta în Dobrogea cultura porumbului va ocupa peste 216 000 ha cu 
porumb pentru b oabe și 37 000 ha pentru siloz, cu 48 000 ha mai mult decît 
anul trecut.

Au terminat însămînțarea 
culturilor din epoca I

o Deși au început lucrările în cîmp mai tîrziu decît în alte părți ale țării, 
unitățile agricole socialiste din raionul Făurei au terminat arăturile de primă
vară și însămînțarea culturilor din epoca I. 14 gospodării agricole colective, 
între care cele din comunele Roșiori, Strîmbu, Surdila — Grecu, au terminat 
și însămînțarea florii-soarelui.

Și în raionul Brăila în ultimul timp ritmul lucrărilor s-a accelerat. Cu 
peste 60 Ia sută din numărul tractoarelor se lucrează în două schimburi. Aici 
s-a însămînțat pînă acum mai mult de 95 la sută din suprafața prevăzută 
pentru culturile din epoca întîi, iar o parte din gospodăriile colective au în
ceput însămînțarea florii-soarelui. (Agerpres)

Promovarea
tehnologiei moderne

m urmărit cu mult 
interes ciclul de 
materiale „Rezer
ve de creștere 
a productivității 
muncii în turnăto
rii“. In articolele

intitulate : „Buna organizare a 
producției“, „Respectarea dis
ciplinei tehnologice” și „îmbu
nătățirea tehnologiei de fabri
cație“ autorii reușesc să pună 
în discuție probleme de actua
litate, într-un domeniu foarte 
important din industria noas
tră constructoare de mașini — 
turnătoriile. Dacă ținem seama 
de faptul că piesele turnate 
reprezintă în medie 50—60 la 
sută din greutatea unei mașini 
și 40—50 la sută din prețul 
de cost al acesteia, rezultă cit 
de important este ca și în a- 
cest sector să se acorde toată 
atenția promovării și extinde
rii tehnologiei moderne, cale 
deosebit de importantă pentru 
creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea cheltuieli
lor de fabricație.

Tehnologia modernă este 
deosebit de eficientă numai 
atunci cînd are la bază un 
calcul tehnico-economic bine 
fundamentat științific, care să 
demonstreze cu prisosință ne
cesitatea introducerii ei în 
procesul de producție. Datorită 
orientării date de partid, în 
țara noastră s-a mers hotărît 
pe această linie. Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor 
de Mașini cu sprijinul Institu
tului tehnologic pentru cons
trucții de mașini și utilaje e-

lectrotehnice (I.T.C.M.E.) s-a 
ocupat cu mai multă atenție 
de modernizarea turnătoriilor, 
de creșterea capacității de pro
ducție a acestora, precum și 
de găsirea și aplicarea unor 
metode de turnare cu o efica
citate economică cit mai mare.

Studiul făcut de către colec
tivul atelierului de turnătorie

lumului de lucru în atelierele 
prelucrătoare.

Specificul de lucru al ate
lierelor primareț din care fac 
parte si turnătoriile) — unde 
condițiile de lucru sînt mai 
anevoioase — face ca mecani
zările și automatizările proce
selor tehnologice să se impu
nă aici cu mai multă acuitate.

exemple : turnătorii de la iJ- 
zinele de tractoare din Brașov 
specializîndu-se în turnarea în 
coji de bachelită au reușit să 
monteze pe tractor sute de 
tone de piese care n-au mai 
necesitat prelucrări prin aș- 
chiere, economisind astfel nu
mai într-un singur an peste 
180 tone de oțel. Aplicînd în 
anul trecut această metodă, 
aici s-a realizat o reducere de 
manoperă echivalentă cu cea 
necesară executării a 22 de 
tractoare. Rezultate bune prin 
aplicarea acestei metode a ob
ținut și colectivul de la tur-

IWB

Duminică, m întreaga țara, tinerii 
participat cu entuziasm la aefiuni de muncă 
patriotică. In regiunile București, Dobrogea 
și Iași, ca și in alte regiuni, mii de tineri 
au muncit la Înfrumusețarea orașelor și co
munelor, la valorificarea terenurilor nepro
ductive prin plantarea de pomi fructiferi, ia 
colectarea fierului vechi etc. Citiți în pag. 
a 3-a grupajul:

Tinerii participă

cu entuziasm

la muncă patriotică

Fotografia din dreapta prezintă un aspect 
de la acfiunea de muncă patriotică pe care 
tinerii bucureșteni au desfășurat-o duminică 
pentru plantarea de pomi fructiferi pe mar
ginea șoselei București—Ploiești, in apropie
rea comunei Otopeni.

Ediția 1963 a Spartachiadei de vară a ti
neretului a fost inaugurată duminică, cînd în 
întreaga țară s-au desfășurat primele între
ceri ale etapei I. Zeci de mii de tineri 
s-au Întrecut in pasionante concursuri de 
atletism, volei, fotbal, handbal.

Primele întreceri au dovedit încă odată 
rolul acestei tradiționale competiții în an
trenarea masei largi a tineretului la practi
carea sportului.

Citiți informații de Ia primele întreceri ale 
Spartachiadei de vară a tineretului în pag. 
a 2-a i

Vă prezentăm în fotografia noastră o ima
gine de la întrecerea tinerilor cicliști din 
comuna Ceacu, regiunea București.

ȘTIR» LA ZI
Mișcarea pentru eco

nomisirea combustibilu
lui și pentru ieftinirea 
producției de energie e- 
lectrică cunoaște anul 
acesta un nou avînt în 
toate centralele electri
ce. La termocentralele 
Doicești, Brazi, Florești, 
Cîmpina și altele din re
giunea Ploiești colecti
vele de muncitori desfă
șoară întrecerea sub lo
zinca : „Cu aceleași a- 
gregate și același con
sum de combustibil, să

I Ì 
I 
II I9 I

producem cantități spo
rite de energie electrică, 
la un preț de . cost cit 
mai redus“. Rezultatul 
acestei întreceri este e- 
conomisirea în acest an 
a peste 1100 tone de 
combustibil convențio
nal.

Colectivul termocen
tralei electrice Borzești 
din regiunea Bacău a e- 
conomisit de la începu
tul anului o cantitate de 
combustibil cu care se 
poate produce energia e-

lectrică necesară 
mentării unei întreprin
deri de mărimea Fabri
cii de confecții și trico
taje București din Capi
tală pe timp de peste un 
an de zile.

In total, în centralele 
electrice ale Departa
mentului energiei elec
trice, consumul specific 
de combustibil planifi
cat a fost redus în pri
mele trei luni cu aproa
pe 2 la sută.

(Agerpres)

al pionierilor și școlarilor
Duminică, în sala I. L. Caragiale din Giur

giu s-a desfășurat faza orășenească a con
cursului cultural-artistic al pionierilor și șco
larilor. La concurs au participat școlile de 4 
ani și școlile de 8 ani din raza orașului Giur
giu. Cele 15 formații artistice au avut un re
pertoriu tematic bogat.

La concurs s-au prezentat coruri, recitări, 
cîntece de muzică populară și ușoară, dansuri 
și brigăzi de agitație. Primii clasați vor parti
cipa la faza regională a concursului.

M. BARBU

Foto : AGERPRES(Continuare în vag. a IlI-a)

din institutul nostru în colabo
rare cu alte institute de cer
cetări a permis ca într-o serie 
de turnătorii să fie folosite pe 
scară tot mai largă metode de 
turnare de precizie, turnare 
în forme executate cu modele 
ușor fuzibile, turnarea în coji 
de bachelită, în cochile sau 
turnarea sub presiune. Folo
sirea acestor metode a permis 
unor colective cum sînt cele 
de la Uzinele de tractoare- 
Brașov, „23 August“, „Vulcan“, 
„Grivița Roșie“ din Capitală 
și altele să reducă simțitor 
adaosurile de prelucrare pînă 
la zecimi de milimetri, contri
buind astfel la micșorarea vo-

Se poate spune cu deplin te
mei că în acest domeniu pro- 
iectanții și tehnologii noștri 
au un cîmp larg de activitate 
unde-și pot desfășura din plin 
inițiativa creatoare. Se impu
ne deci o mai mare insistență 
în găsirea de noi soluții teh
nice care să ducă la ușurarea 
continuă a efortului fizic în 
turnătorii, la crearea condiții
lor materiale în vederea obți
nerii unei înalte productivi
tăți a muncii.

institutul nostru se preocu
pă de găsirea unor soluții care 
să ducă la specializarea ate
lierelor de turnătorie, la adîn- 
cirea perfecționării metodelor 
avansate. Acest lucru este 
extrem de important. Cîteva

De la începutul anu
lui, întreprinderile de 
colectare a metalelor 
din Bacău și Moinești 
au expediat oțelăriilor 
patriei peste 20 000 de 
tone fier vechi, ceea 
ce revine cîte 200 tone 
de fier vechi pe zi. 
Cele mai mari canti-

tăti au fost colectate 
de către colectivele 
Combinatului chimic 
Borzești, Fabrica de 
țevi Roman, trustul 
extracției Moinești și 
Uzina „Muncitorul li
ber” Bacău.

Colectivul Teatru
lui muzical „Gheor
ghe Dima” din Bra
șov a prezentat, du
minică seara, al 400- 
lea spectacol din a- 
ceastă stagiune.

Operele „Trandafi- 
Doftanei”, „Tra-

viata”, „Rigoletto” 
„Lakme”, „Păcală” și 
operetele „Lăsați-mă 
să cînt”, „Lysistrata”, 
„Silvia“ și altele au 
fost audiate de pes- 

150 000 de oameni 
muncii.

(Agerpres)

cultural
al

are sînt mijloa
cele de a trezi in
teresul elevilor 
pentru a cunoaște 
mai mult ? în pri
mul rînd, lecția 
însăși.- Pe de altă 

parte — exemplul profesoru- 
___  __ care * 
manifestă față de 

i respectivă, înfă- 
importanței acesteia 

cu care

a-lui, pasiunea pe 
cesta o 
disciplina 
tișarea i 
în viață, căldura 
vorbește profesorul elevilor 
despre noutățile științifice 
din domeniul disciplinei 
sale și priceperea cu care știe 
să le facă sensibile și percep
tibile copiilor, recomandările 
bibliografice făcute elevilor 
etc.

In fiecare clasă există elevi 
care manifestă mai puțină a- 
tentie fată de unele discipline. 
Pentru a le stimula interesul, 
spre a3 [e țrezj curiozitatea 
pentru disciplina respectivă, 
unii profesori cu experiență 
au recomandat lecturi atrac
tive. interesante, în afara cla
sei, chiar acestor elevi. Discu-

tînd mai apoi cu ei au ajuns 
să-i cîștige de partea lor și 
să-i determine să învețe sîr- 
guincios, conștienți că e nece
sar acest lucru.

In ceea ce privește lectura 
elevilor, aș vrea să amintesc 
faptul că un mare număr de 
elevi din școala noastră, în
drumați permanent de profe
sori și cu sprijinul părinților, 
și-au alcătuit biblioteci perso
nale. în această direcție un rol 
însemnat l-a avut organizația 
U.T-M. care a sprijinit școala 
în lămurirea elevilor asupra 
necesității alcătuirii unor bi
blioteci personale. Iată cîțiva 
elevi dintre cei cu asemenea 
biblioteci : Oprișiu Nicolina 
din clasa a XI-a D, Ionescu 
Ioana și Dinoiu Luminița clasa 
a X-a A, Feran Monica clasa 
a XI-a B, Ghiță Ștefan clasa a 
XI-a C și mulți alții. De ase
menea, marea majoritate a 
elevilor sînt cititori perma
nenti ai bibliotecii școlii. Prin
tre cei mai pasionați șe află 
elevi ca Pistiner Harry clasa a 
XI-a A, Bogoi Maria clasa a

X-a A, Veliant Natalia și Ber- 
ceanu Constanța clasa a Xl-a 
E, Dinu Rodica clasa a VlII-a 
A si alții. Consultînd fișele de 
lectură ale elevilor, am obser
vat că, în general, sînt bine o- 
rientați în alegerea cărților, a- 
cestea fiind, în primul rînd, 
în strînsă legătură cu obiec
tele de studiu din școală și 
ținînd seama de recomandă
rile profesorilor. Am observat, 
de asemenea, marea diversi
tate a lecturilor, alese din cele 
mai diferite domenii : litera
tură, știință, tehnică, pedago
gie, ideologie etc. Pentru a 
îndruma și mai atent lectura 
elevilor ne-am propus ca în- 
tr-un viitor consiliu pedagogic 
să discutăm în mod special a- 
ceastă problemă.

O cale importantă de apro
fundare a cunoștințelor însu
șite de elevi în orele de clasă, 
de lărgire a orizontului cu
noașterii lor, o constituie 
cercurile pe materii. In școala 
noastră funcționează nu
meroase asemenea cercuri. De 
exemplu, în sectorul urna-

nistic organizate
cercurile: literar, de limbă 
rusă, de limbă franceză, isto
rie ; în cel științific : cercu
rile de matematică, geografie 
și naturale. De asemenea, exi
stă în școală un cerc tehnic 
cu două secții : de fizică și 
foto-amatori. în școală func
ționează și un cerc dra
matic, unul din cercurile 
cu tradiție, precum și cenaclul 
literar „Ion Creangă”. Repar
tizarea elevilor în cercuri s-a 
făcut tinîndu-se seama de de
zideratele și aptitudinile lor. 
Sînt primiți în cercuri elevi cu 
o situație bună și foarte bună 
la învățătură. Alegerea tema
ticii cercurilor s-a făcut por
nind de Ia programele de în- 
vătămînt, urmărind lărgirea 
orizontului cultural, științific 
și ideologic al elevilor, forma
rea deprinderilor de muncă 
independentă, crearea unor 
deprinderi de muncă prac
tică, iar în clasele mai mari și 
orientarea profesională. In

Aproximativ 800 de 
tineri din Cluj — 
muncitori, studenți, 
elevi — și-au făcut 
un obicei de a-și pe
trece duminica dimi
neața audiind con
certele educative or
ganizate pentru ei de 
orchestra Filarmoni
cii de stat din locali
tate. Interesul deose
bit pentru această 
formă de educație 
muzicală i-a făcut să 
se înscrie printre cei 
1 325 de abonați per
manenti la concerte
le filarmonicii clu
jene.

Sistemul de asigu
rare a locurilor la 
spectacole pe bază de 
abonament este larg 
practicat și la cele
lalte instituții muzi
cale și teatrele din 
regiune. In actuala 
stagiune, operele de 
stat romînă și ma
ghiară, Filarmonica 
de stat. Teatrul 
țional, Teatrul 
ghiar de stat 
Cluj și Teatrul 
stat din Turda au în
registrat aproape 
20 000 de abonați 
permanenți.

A devenit o obișnuință pentru oamenii 
muncii din regiunea Argeș să se întîlnească 
la sfîrșit de săptâmînă la căminele culturale, 
cluburi, case de cultură etc. unde ascultă con
ferințe, vizionează sipectacole și filme etc. Du
minică, de pildă, numeroși colectiviști și mun
citori din Poiana Lacului, Podu Broșteni, 
Oarja s-au întîlnit cu membri ai brigăzilor 
științifice. In alte 65 centre muncitorești și 
comune s-au expus conferințe ca : „Profilul 
moral al omului nou”, „Cibernetica și coman
da automată”, „Sistemul mondial socialist
factor hotărîtor al dezvoltării lumii contempo
rane” etc. La numeroase cămine culturale din 
regiunea Argeș a fost expusă de către specia
liști din agricultură conferința „Să executăm 
la timp și la un înalt nivel lucrările agricole 
de primăvară”.

Oamenii muncii din orașul Pitești au ascul
tat expunerea „Urmele maimuței-om descope
rite pe teritoriul patriei noastre”, iar cei ve- 
niți la odihnă la Călimănești conferința „Pro
bleme actuale ale situației internaționale”.

(Agerpres)

cercurile artistice ■ s-a insistat 
asupra educației estetice a 
elevilor.

In cadrul cenaclului literar 
sînt discutate creațiile origina
le ale elevilox- și se pregătesc, 
totodată, programele brigăzi
lor artistice de agitație din 
școală. Cercul dramatic a pus 
în scenă o serie de 
loroase cu care 
zentat spectacole în 
în afara școlii.

La cercurile de fizică, mate
matică, științe naturale, geo
grafie, pe lingă discutarea a- 
profundată a unor probleme 
teoretice, s-a pus accent pe la
tura practică, pe realizarea 
unor lucrări de laborator, a 
unor materiale didactice foar
te interesante și bine lucrate. 
De asemenea, elevii au fost 
învătati să mînuiască o serie 
de aparate de proiecție ca epi- 
diascopul, iar un grup de elevi 
a învățat să folosească și a- 
paratul de filmat al școlii. La 
cercul foto elevii au-căpătat

cunoștinte despre tehnica foto
grafierii și developării.

Activitatea interesantă des
fășurată în cadrul cercurilor 
îmbogățește substanțial cu
noștințele elevilor, aceștia 
dînd răspunsuri tot mai bune, 
mai documentate la lecții. De 
asemenea, atrași de această 
activitate, o serie de elevi și-au 
intensificat eforturile la învă
țătură pentru a obține și ei 
rezultate mai bune spre a pu
tea fi primiți în cercuri.

Vizionarea, cu regularitate, 
a diferitelor muzee și expozi
ții, a spectacolelor teatrale și 
cinematografice, audierea con
certelor muzicale etc. sînt tot 
atîtea mijloace pe care le-am 
folosit din plin în vederea îm
bogățirii cunoștințelor elevi
lor noștri, pregătirii lor multi
laterale, formării lor ca oa
meni noi.

Prof. MARIA SAVULESCU
directoarea Scolii medii nr. 19 

„Ion Creangă”-Bucur ești

I I8
Duminică, în nu

meroase orașe din 
țară s-a desfășurat 
faza regională a con
cursului „Viitorii 
tehnicieni ai agricul
turii socialiste”.

La Casa agrono
mului din Capitală 
au participat 17 e- 
chipe de elevi din a- 
nul III de la școli
le tehnice agricole și 
profesionale din re
giunea București, se
lecționate în întrece
rile ce au avut Ioc în 
ultimele luni pe cla
se și școli.

Reprezentanții șco
lilor tehnice agricole 

profesionale din

regiunea Suceava 
s-au întrecut în sala 
„Ciprian Porumbes- 
cu” din Suceava. Au 
concurat elevj de la 
școlile din Pomîrla, 
Fălticeni, Șendriceni 
și Rădăuți.

La Iași, faza regio
nală a concursului a 
avut loc în aula In
stitutului Agronomic 
din localitate.

Primii clasați la a- 
ceste concursuri vor 
participa la, faza In
terregională a con
cursului „Viitorii teh
nicieni ai agricultu
rii socialiste”.

(Agerpres)
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Spre linia de sosire JUNIORII ATLEȚI-LA PRIMUL EXAMEN

Finiș palpitant in proba de 100 m plat fete disputată in con
cursul de primăvară al atlelilor juniori.

Fitzi Balaș 
a stabilit un nou 

record mondial 
la juniori

Cu prilejul campionatelor 
republicane de haltere pe echi
pe de la Galați tînărul Fitzi 
Balaș (Steaua) a stabilit un 
nou record mondial la catego
ria ,.ușoară“ totalizînd 360 kg. 
Vechiul record era de 355 kg 
și aparținea aceluiași sportiv. 
Titlul pe echipe a fost cucerit 
de Steaua București.

uniorii noștri și-au 
dat întîlnire în 
concursul primă
verii disputat sîm- 
bătă și duminică 
pe stadionul Re
publicii. Cei peste

600 de concurenți care au 
evoluat în 31 de probe au do
vedit o pregătire la un nivel 
mulțumitor dacă avem în ve
dere că această confruntare 
este întrecerea de debut în aer
liber a anului 1963. Evoluția 
„speranțelor atletismului“ re
aduce în discuție unele pro
bleme dezbătute în urmă cu
cîtva timp într-un șir de arti
cole publicate în ziarul nostru: 
..Juniorii atleți preiau ștafe
ta ?“.

Dintr-un început o remar
că : există în mod cert o ple
iadă de juniori talentați: 
Constantin Bloțiu (antrenor G. 
Stânei) cîștigătorul cursei de 
1 500 metri, în care a alergat 
de unul singur în fruntea plu
tonului, învingător și la 800 
metri după un frumos duel cu 
Constantin Ene, Constantin 
Perju la 3 000 m și 1 500 m 
obstacole, Viorel Suciu (antre
nor Teșu) la 110 și 200 m gar
duri, Victor Raica (antrenor 
Al. Stoenescu) la 100 m plat și 
Ana Beșuan (antrenor I. Ar- 
năut) la 100 și 200 m plat. 
Dintre ceilalți învingători o 
pregătire bună au arătat Mi- 
haela Peneș (în vîrstă de 15 
ani) la suliță, Ion Samoșca la 
disc, Viorica Gabor la 800 m 
(timp realizat 2:14,6), Leontina 
Frunză la 400 metri, Margare
ta Costin, învingătoare meri
tuoasă a Valeriei Bufanu ta 
80 m garduri, Livia Orosz la 
greutate, Dinu Piștalu la pră
jină, Ion Nae la 400 m plat, 
Gabriela Rădulescu la lungi
me etc. Majoritatea acestor ju
niori concurînd pentru prima 
oară în acest an, în aer liber, 
au reușit performanțe care 

constituie pentru mulți valo
roase recorduri personale.

Am remarcat, de asemenea, 
cîteva nume noi, unii din ei 
practică atletismul doar de 
cîteva luni. Astfel Gheorghe 
Glodea, Eugen Ivan, Elisabeta 
Scarciu, Elena Neacșu, Sulta
na Enache, Sanda Gîță, Mircea 
Balteș și mulți alții care, cu 
siguranță că în curînd se vor 
„bate“ cu învingătorii de a- 
stăzi. .

La startul întrecerilor s-au 
prezentat și cîțiva dintre ju
niorii noștri cunoscuți, care 
ne-au rămas datori, chiar dacă 
au cîștigat unele probe. Astfel, 
așteptăm în viitor de la Ana 
Beșuan, Leonidas Caraiosifo- 
glu, Simiona Dăscălescu, Mi- 
haela Dridea, Kincses Elemer, 
Soos Eva, Ion Moraru etc. mai 
mult.

In comparație cu competi
țiile republicane din anii pre- 
cedenți, semnalăm pozitiv fap
tul că a scăzut numărul celor 
prezenți la concurs cu un ni
vel de pregătire mediocru. Și 
totuși se impune să înlăturăm 
definitiv de la concursuri re
publicane performanțe ca 5’:05" 
și 5’:06” la 1 500 m plat (Ion 
Tănase — Brașov și Ion Cră
ciun — Timișoara), 3,96 m la 
lungime (Georgeta Purcea — 
Craiova), 58”,8 și 61”,9 la 400 
m plat (M. Ionescu — Con
stanța și Grigore Grigore — 
Ploiești) etc.

Principalul mijloc de a 
combate participări necores
punzătoare este o mai atentă 
selecție a juniorilor în secții
le de atletism. Nu se poate a- 
junge la performanțe de înal
tă valoare, dacă nu sînt cău
tate elementele dotate cu cali
tăți fizice naturale pentru a- 
tlelism. Antrenorii și profeso
rii care se ocupă cu pregă
tirea juniorilor vor obține re
zultate mult mai bune, dacă în 
loc să stea pe stadion și să

lucreze cu atleți mobilizați în
tâmplător, s-ar deplasa în 
școli, fabrici și instituții unde 
se găsesc foarte mulți tineri 
dotați fizic, care au posibilita
tea să urce cu succes treptele 
măiestriei sportive. Marile 
competiții sportive de masă 
constituie un izvor nesecat de 
alimentare a secțiilor de atle
tism cu elemente de perspec
tivă. Adesea însă unii dintre 
antrenorii noștri sînt absenți

Notații pe marginea 
concursului republican

de la aceste întreceri, sau 
chiar cînd au ocazia să desco
pere aceste elemente, nu se 
străduiesc suficient să le în
drume și să le pregătească pe 
calea marilor performanțe 
sportive. Aceasta nu trebuie 
însă înțeles greșit. Oricine 
poate practica atletismul, dar 
fiecare la nivelul posibilități
lor sale. Masa largă a tinere
tului trebuie antrenată la acti
vitatea asociațiilor sportive, 
participînd la competițiile cu 
caracter de masă, iar cei mai 
dotați să fie pregătiți în șco
lile sportive, în secțiile clubu
rilor de performanță, cu an
trenori de înaltă calificare, 
participînd la competițiile re
zervate lor.

In această privință secția de 
atletism Dinamo și în special 
antrenorul Alexandru Stoene
scu a dovedit o orientare 
bună angrenînd în cadrul 
secției elemente deosebit de 
dotate. Viitorul va dovedi că 
atletismul va primi mulți a- 
tleți de mari performanțe dacă 
și antrenorii vor reuși din 
punct de vedere metodic să 
fie la înălțime.

Concursul republican al ju
niorilor a dat naștere și la cî- 

teva întrebări dintre care une
le se repetă de ani de zile :

Ce se întîmplă, de pildă, cu 
activitatea atletică din Arad, 
Cîmpia Turzii, Giurgiu 1 Cu 
ani în urmă se crease o fru
moasă tradiție atletică în a- 
ceste centre, mai ales la ju
niori. Din aceste orașe n-am 
văzut nici un participant. Ce 
părere au comisiile regionale 
de atletism ?

De ce n-a fost prezent la 
concurs nici un atlet din re
giunea București '! De altfel a- 
ceastă întrebare ne-am pus-o 
și cu ocazia altor mari compe
tiții de anul trecut, desfășura
te în București.

De ce federația de speciali
tate nu se ocupă mai de a- 
proape de pregătirea unor ju
niori cu reale calități, ca de 
pildă Horia Ștef, Viorica Ga
bor etc. ?

Nu cumva greșita distribui
re a materialelor sportive ex

Formafia feminină de handbal în 7 a Scolii profesionale din 
Călărași, evoluînd duminică cu prilejul primelor întreceri ale 

Spartachiadei de vară.

plică faptul că la săritura cu 
prăjina, din 15 concurenți 14 
au fost din București, iar la 
aruncarea suliței fete au par
ticipat doar 8 concurente, din 
care ultimele au fost foarte 
slab pregătite ?

In rîndurile de față am re
liefat cîteva prime observații 
privind evoluția de debut in 
aer liber a juniorilor atleți.

Acum, la începutul unui se
zon care se anunță atractiv 
prin interesante concursuri, 
avem posibilitatea să urmărim 
mai îndeaproape pregătirea, e- 
voluția ca și creșterea perfor
manțelor atleților juniori ceea 
ce trebuie să constituie o da
torie de seamă a cluburilor 
sportive, a tuturor antrenori
lor acestei multilaterale disci
pline sportive.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

în întreaga țară a început

Spartachiada de vară a tineretului
A1

In regiunea Galați
Duminică dimineața în regiunea Galați s-a dat startul în 

marea competiție de masă, Spartachiada de vară a tineretu
lui, Startul acestei competiții a fost bine pregătit cu mai mult 
timp înainte. Astfel, membrii comisiilor de organizare a 
Spartachiadei de vară a tineretului au stabilit sarcinile ce le 
revin în buna desfășurare a întrecerilor.

Duminică, după festivitatea deschiderii celor două mari 
competiții, pește 10 000 de tineri din regiunea Galați s-au și 
întrecut în primele concursuri din cadrul spartachiadei : vo
lei, atletism, tir și trîntă. La spartachiada de vară a tineretu
lui se vor întrece peste 123 000 de tineri iar în sate, unde 
întrecerile vor fi dotate cu „Cupa agriculturii“, numărul par- 
ticipanților va trece de 100 000.

Toate măsurile luate pînă în prezent vor fi îndeplinite în- 
tr-o strînsă colaborare a organizațiilor U.T.M. și asociațiile 
sportive ceea ce creează posibilitatea antrenării unei largi 
mase de tineri la aceste pasionante întreceri sportive.

T. OANCEA

La Ploiești
Stadionul Petrolul din Ploiești a găzduit duminică festivi

tatea de deschidere a Spartachiadei de vară a tineretului. în 
prezența a peste 20 000 de spectatori, aproape 700 de tineri 

din asociațiile sportive ale întreprinderilor, rafinăriilor, uzi
nelor, școlilor și satelor aparținătoare orașului, au evoluat în 
primele întreceri oficiale și demonstrative. Cele mai disputate 
probe au fost cursele de atletism 100, 800 și 1 000 m plat. în 
pauzele întîlnirilor de fotbal: Petrolul Ploiești — Ancora Ga
lați (juniori), Petrolul — Dinamo București, s-au desfășurat în
treceri demonstrative la probele cuprinse în spartachiada de 
vară la care au evoluat campioni din ediția trecută a acestei 
competiții. De mult succes s-au bucurat demonstrațiile de 
motociclism, disciplină sportivă -la care tinerii din orașul Plo
iești vor participa în cadrul spartachiadei de vară.

I. TEOHARIDE

La Curtea de Argeș
Duminică 14 aprilie într-un cadru festiv pe stadionul din 

orașul Curtea de Argeș s-au desfășurat primele întreceri ale 
Spartachiadei de vară a tineretului. Spectatorii și cei 250 de 
tineri sportivi prezenți la startul etapei de masă a spartachia
dei au ascultat cuvîntul de deschidere rostit de tovarășul Ion 
Nica, secretar al comitetului raional U.T.M,

Cu acest prilej a fost înmînat drapelul de raion fruntaș pe 
regiune în întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului. In 
continuare s-au desfășurat întreceri sportive prevăzute în re
gulamentul Spartachiadei de vară a tineretului.

ION OANCEA

Terenul sportiv din comuna Ceacu, raionul Călărași a găz
duit duminică primele întreceri ale Spartachiadei de vară a 
tineretului. La startul acestei competiții au fost prezenți peste 
150 de tineri colectiviști și elevi. Ei și-au disputat întîietatea 
în pasionante întreceri de volei, handbal, atletism, ciclism, 
gimnastică, haltere și fotbal, urmărite cu interes de numeroși 
spectatori din comună. După festivitatea de deschidere a în
trecerilor în mijlocul terenului de sport un grup de eleve și 
elevi au prezentat un atractiv program de gimnastică. De 
mult succes s-a bucurat întrecerea de atletism 100 m fete, 
cîștigată de tînăra Maria Șerban. O frumoasă comportare a 
avut și eleva Cornelia Popescu, cîștigătoarea probei de sări
tură în lungime.

Deosebit de pasionante au fost și jocurile de volei și hand
bal r

La Brașov
BRAȘOV (de la corespondentul nostru). — Duminică, pe 

stadionul Uzinei Hidromecanica din Brașov, s-au desfășurat 
primele întreceri din cadrul Spartachiadei de vară a tinere
tului. Anul acesta, Spartachiada de vară a tineretului din re
giunea Brașov va alinia la start un număr mai mare de tineri 
față de anii din urmă. în sălile de gimnastică, pe terenurile 
de sport și în cluburile muncitorești, spartachiada de vară va 
fi un bun prilej pentru intensificarea activității sportive. Co

mitetul U.T.M. și asociația sportivă de la Uzinele Hidromeca
nica din Brașov au întocmit un plan de acțiuni comun în care 
și-au propus să organizeze 8 echipe de fotbal, 6 echipe de vo
lei din care 2 feminine, la probele de atletism să antreneze 
un număr de peste 100 de tineri și să mobilizeze numeroși 
tineri la toate celelalte discipline sportive din cadrul sparta
chiadei. Planul comun cuprinde discipline sportive dintre 
cele mai îndrăgite de tineret: tenis de masă, gimnastică, tir, 
turism și altele. Cele două echipe de fotbal și volei care s-au 
întîlnit duminică pe stadionul uzinei și-au cîștigat repede 
simpatia. De asemenea, și echipele de popice bărbați și femei 
s-au întrecut între ele.

La Huși
IAȘI (De la corespondentul nostru). — Zilele aces

tea la Huși s-a constituit comisia raională de organi
zare a Spartachiadei de vară a tineretului. îndată după 
constituire, comisia și-a întocmit planul de organizare și des
fășurare a spartachiadei. Un prim obiectiv al planului îl 
constituie instruirea pe centre de comune a secretarilor orga
nizațiilor U.T.M., a celor 40 președinți ai asociațiilor sportive 
și 35 profesori de educație fizică. De asemenea, cele 35 baze 
sportive simple din raion sînt reamenajate astfel ca întrecerile 
să se desfășoare din primele zile ale etapei I-a. La pregă
tirea și desfășurarea întrecerilor spartachiadei vor ajuta 30 
de instructori sportivi voluntari, un mare număr de arbitrii 
și membri ai comisiilor raionale pe ramură de sport. Pînă 
acum aproape 20 000 de tineri din raion și-au anunțat partici
parea la întrecerile din prima etapă a spartachiadei de vară.

Ionescu (Rapid) înscrie unicul gol al cuplajului bucureștean
Foto i y. RANGA

CAMPIONATUL CATEGORIEI

Turneul internațional 
pentru juniori U. E. F. A.

A DE FOTBAL

încă o etapa necorespunzătoare
ANGELO' NICULESCU (me

ciul Rapid-Farul): „Această par
tidă nu s-a ridicat la nivelul' aș
teptărilor noastre și aceasta 
pentru că echipa de la care 
se aștepta în primul rind 
o contribuție ridicată la 
realizarea unui joc de calitate, 
Rapid București, s-a prezentat 
sub posibilități. Feroviarii in
vocă drept cauză lipsa celor 
două extreme, Năsturescu și 
Kraus, primul accidentat în jo
cul de la Timișoara, cel de-al 
doilea accidentat în prima re
priză a meciului cu Farul. A- 
ceasta nu poate fi însă decît o 
scuză parțială, pentru că nu e 
mai puțin adevărat că jucătorii 
rapidiști s-au întrecut duminică 
în greșeli. Atacul s-a lăsat do
minat de apărarea Farului, iar 
apărătorii au comis și ei multe 
greșeli. Motroc a fost „asul" 
greșelilor, el comițînd uneori 
două gafe în aceeași fază, cum 
a fost în ultimele minute cînd, 
la 0—0, i-a creat o excelentă 
ocazie de gol Iui... Ciosescu. 

Chiar și cei doi jucători care 
asigurau pînă acum formației 
din Giulești stăpînirea mijlocu
lui terenului, Georgescu și 
Ștefănescu, au fost de data a- 
ceasta mai slabi ca de obicei. 
In acest meci, forța și combati
vitatea Rapidului au fost de 
partea Farului. Constănțenii au 
jucat mai bine decît în etapele 
precedente. Ei și-au organizat 
destul de bine jocul și numai 
o greșeală personală a lui 
Neacșu, care a ieșit neoportun 
din dispozitivul apărării, a fă
cut ca ei să primească unicul 
qol al meciului. Cel, mai bun 
jucător al oaspeților a fost Bu- 
kosi ; activ, prezent și în apă
rare și în atac, el a acoperit o 
mare suprafață de teren. Ata
cul oaspeților a fost slab. Di- 
nulescu, Vasilescu, Ciosescu au 
jucat lent. Văzîndu-i, am înțe
les de ce Farul a marcat un 
singur gol în cinci etape ale 
returului ! Din punct de vedere 
disciplinar, este de condamnat 
atitudinea jucătorului Ionescu 

de la Rapid, care l-a lovit in
tenționat pe Ghibănescu și a 
vociferat continuu pe teren, se
condat de coechipierul său 
Greavu”,

ION ALEXANDRESCU (me
ciul Petrolul-Dinamo Bucu
rești) : „Dinamo București a 
cîștigat meritat, făcînd cel mai

Din carnetul 
observatorilor 

federali

bun joc al său din acest retur. 
Apărarea a jucat excelent, 
bine organizat, iar în atac 
bucureștenii au jucat cursiv, 
clar, precis. Ieșirea din apărare 
în atac s-a făcut cu calm și 
maturitate. Cei mai buni jucă
tori ai dinamoviștilor au fost 
Popa, Datcu, Frățilă și Ștefan.

Luni s-au desfă
șurat meciurile din 
etapa a doua a pre
liminariilor turneu
lui internațional de 
fotbal pentru juni
ori — U.E.F.A. Spre 
deosebire de prime
le meciuri, de data 
aceasta au fost în
registrate scoruri 
ceva mai strînse.

Rezultate tehnice: 
grupa A : Elveția— 
Grecia 1—1 ; R. F. 
Germană — Scoția 
2—1 ; grupa B : R. 
P. Ungară—R. P. 
Bulgaria 1—1; Ita
lia —- Franța 4—1;

grupa C : Anglia— 
R. P. Romînă 3—0; 
Olanda — U.R.S.S. 
3—1 ; grupa D: Bel
gia — Suedia 2—1 ; 
Irlanda de nord— 
R. S. Cehoslovacă 
1—0.

Intîlnirea dintre 
echipele Angliei și 
R. P. Romîne desfă
șurate pe stadionul 
Arsenal din Londra 
s-a terminat cu vic
toria fotbaliștilor 
englezi care au în
scris toate punctele 
în prima repriză. 
Din minutul 31, e- 
chipa noastră a ră

Mențiuni și pentru Ivan (care 
a jucat de data aceasta mai so
bru, simplu), Constantinescu 
(care a făcut față cu succes 
sarcinii de a-1 marca pe cel mai 
periculos realizator ploieștean, 
Dridea I) și Nunweiller IV 
(pentru felul cum a dublat sto
perul). Punctul slab al echipei 
campioane rămîne aripa stingă, 
post pe care n-au corespuns 
nici Unguroiu, nici Selimesi II. 
Petrolul a atacat mai mult în 
repriza a doua, cînd aspectul 
jocului ne-a amintit dominarea 
sa din meciul cu Ferencvaros. 
O dominare fără perspectivă 
însă, pentru că atacanții ploieș- 
teni au încîlcit jocul tocmai în 
fazele de finalizare. Un gest 
nesportiv a fost cel al funda
șului ploieștean Florea care l-a 
lovit intenționat pe Pîrcălab, 
cu intenția de a-1 scoate de pe 
teren",

BASIL MARIAN (meciul 
U.T.A.-Steaua): „Scorul de 0-2 
nu reflectă îndeajuns superiori- 

mas în 10 jucători 
în urma accidentă
rii centrului ata
cant Popa, care a 
trebuit să părăseas
că terenul. Gazdele 
care prezintă o for
mație cu jucători 
din mai multe clu
buri din prima ligă 
se anunță principa
lii favoriți ai tur
neului.

Miercuri au loc 
ultimele meciuri 
ale preliminariilor. 
Echipa R- P. Romî
ne întîlnește echipa 
Olandei.

tatea militarilor. Aceștia au 
prestat un joc de calitate, s-au 
mișcat cu ușurință pe teren, au 
avut execuții tehnice bune, rit
mul lor de joc a fost susținut 
tot timpul celor 90 de minute. 
Prin „un-doi"-uri rapide, mili
tarii au depășit regulat apăra
rea adversă, dar au și ratat 
mult, așii ratărilor fiind Tătaru 
și Voinea. De remarcat aportul 
adus de Jenei ca mijlocaș de
fensiv în sistemul 4-2-4, Au 
mai jucat bine, de Ia Steaua, 
Zavoda II și Constantin. U.T.A. 
s-a prezentat sub posibilități".

MIRCEA DAVID (Meciul Ști
ința Cluj-Minerul): „Joc specific 
de campionat. Studenții au do
minat mai mult și au tras bine 
la poartă (36 de șuturi dintre 
care 22 pe spațiul porții), dar 
portarul Sziklai a apărat foarte 
bine. Minerul a jucat curajos, 
deschis, dar lipsa de maturitate 
a atacanților săi și-a spus cu
vîntul. Țin să menționez jocul 
foarte bun al lui O Popescu de 
la Știința",

Scrimera Ana Ene - campioană 
mondială de tineret

Scrimera Ana Ene a cîștigat 
Criteriul Mondial de Scrimă al 
Tineretului. Publicăm convor
birea avută de redacția noa
stră cu proaspăta campioană 
mondială de tineret.

— Care sînt primele impre
sii după această frumoasă vic
torie ?

— A fost nespus de greu 
dar... cînd toți ochii sînt în
dreptați spre tine... Cu o zi 
înainte, floretistul Ionel Drîm- 
bă ieșise pe locul 2. N-a lipsit 
mult să realizeze maximum. 
In noaptea de vineri spre sîm- 
bătă m-am frămîntat ore în~ 
tregi. Mi-am spus că ceea ce 
nu putuse impetuosul nostru 
floretist va trebui să încerc eu. 
La antrenamente, lama mi-a 
,,mers” bine, mă simțeam în 
formă, stăpînă pe puterile 
mele.

— Care au fost cele mai di
ficile adversare ?

— In principal italianca Fi- 
sora cu care am terminat la 
egalitate de victorii — 5 — în 
preliminarii, apoi suedeza 
Palm pe care am scos-o prin 
eliminare directă, după un 
adevărat...maraton. Am între
cut-o cu 8-7 pînă la urmă, fo
losind ca principală „armă” o 
pregătire fizică superioară.

— Dar adversarele din fi
nală ?...

Despre ele aș vrea să vor
besc mai în amănunt. Inițial 
eu o vedeam campioană mon
dială pe sovietica Miheva, mai 
ales după asaltul cu Berger, 
reprezentanta Africii de sud, 
în care mulți specialiști din Oc
cident își puseseră mari spe
ranțe. Miheva a prins-o pe 
Berger cu regularitate pe 
contraatac, a condus-o cu au
toritate și a învins-o categoric 
cu 4—1. Eu reușisem să întrec 
pe Rausselet și Miheva — pe 
ultima mult mai greu decît a- 
rată rezultatul 4—2. Rămînea 
de văzut ce voi face cu Ber
ger. Intre noi urma să se de
cidă titlul de campioană. Ber

ger a tras mai prudent decît 
mine astfel, că m-a întrecut 
cu 4—2.

Cu aceasta însă lucrurile 
s-au complicat: și eu și Ber
ger aveam cîte o înfrîngere. 
Pentru stabilirea locului I, era 
necesar un nou meci între noi, 
o întîlnire de baraj, decisivă.

înaintea barajului, antreno-

Convorbire 
telefonică 
cu Gând

rul nostru, tov. Mircea Vîlcea 
care îmi analizase comporta
rea avută în fiecare asalt sus
ținut, mi-a arătat greșelile pe 
care le făceam mai frecvent, 
mai ales pornirea pe atac prin 
descoperirea unei zone prea 
largi. „Va trebui să tragi mai 
puțin dezlănțuit, mi-a spus 
antrenorul Vîlcea, să încerci 
să o prinzi pe Berger pe pa- 
radă-ripostă, punctul slab al 
adversarei tale".

Am ținut seama de aceste 
indicații am tras mai prudent.

PE SCURT
• Echipa Știința Cluj a rea

lizat surpriza etapei de dumi
nică a campionatului republi
can de rugbi, reușind să în
vingă pe teren propriu cu 8—6 
(5—3) pe campioana tării Gri- 
vița Roșie. Alte rezultate : Di
namo — Unirea 6—3 Rulmen
tul Blrlad — Gloria 6—3 ; Pro
gresul — Știința Timișoara 
13—3 ; Steaua — Farul Cons
tanța 49—8 ; Știința Petroșeni 
— C.S.M.S. Iași 9—3.
• In meci retur, conțină pentru 

semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" la volei (masculin), 
Ț.S.K.A. Moscova a învins cu 

Nu i-am lăsat însă lui Berger 
posibilitatea de a avea iniția
tiva (așa cum făcusem în pri
mul asalt din finală); Berger, 
surprinsă de tactica nouă pe 
care o adaptasem a bătut în 
retragere, a revenit deseori la 
un metru și n-a punctat decît 
o singură dată, și atunci din 
greșeala mea. Și astfel...

— ...ai devenit campioană 
mondială de tineret !

— Da. In clipele următoare 
fetele și băieții din delegația 
noastră m-au înconjurat, m-au 
felicitat, de asemenea , și ad
versarele mele.

— Primește, te rog și felici
tările noastre a celor din țară, 
ca și urări de succes pentru 
viitoarele întîlniri din acest 
an „Floreta de argint“ de la 
Como, „mondialele" de seniori 
de la Gdansk...

— Vă mulțumesc din suflet!
★

Criteriul mondial al tineretului 
la scrimă s-a încheiat luni seara 
la Gând (Belgia) cu proba de sabie 
care a fost cîștigată de sportivul 
sovietic G. Lordkipanidze. Scrime- 
rul romîn Ionel Drîmbă, cîștigător 
al medaliei de argint la floretă a 
obținut Și de data aceasta un re
zultat bun, clasîndu-se pe locul 4 
dintr-un lot' de 57 de concurenți.

scorul de 3—2 (15—11; 11—15; 
12-15; 16—14; 15—10) pe Ț.D.N.A. 
Sofia. Victorioși și în primul joc 
(3—0) voleibaliștii sovietici s-au 
calificat pentru finala competiției 
în care se vor întîlni cu echipa 
cîștigătoare dio intîlnirea Rapid 
București — Legia Varșovia.

® Cea de-a 10-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
de șah, s-a întrerupt la mu
tarea 43-a, într-un final de 
turnuri și pioni. Botvinnik, care 
a jucat cu albele, are un pion 
în plus, însă, după aprecierea 
comentatorului TASS, Petro
sian păstrează șanse de re
miză.



Tinerii participă cu entuziasm 

ia muncă patriotică
* * #

pășunilor naturale

■ n regiunea Olte
nia, pășunile și 
fînețele naturale 
cuprind o supra
față de peste 
120 000 de hecta
re : o uriașă re

sursă de furaje ieftine și va
loroase, care asigură timp de 
5—6 luni pe an hrana pentru 
un important număr de bovi
ne și ovine.

Printr-un complex de lucrări 
— mare parte dintre ele des
tul de simple — productivita
tea pajiștilor naturale poate 
spori simțitor.

In acest scop, la indicația 
comitetului regional de partid, 
în planul consiliului agricol 
regional au fost prevăzute o 
serie de măsuri. Așa, de pildă, 
pe circa 2 000 de hectare în 
raioanele de deal și munte 
(Tg. Jiu, Baia de Aramă, Gilort 
etc.) se vor defrișa arboretele, 
tufele și mărăcinișurile, se 
vor înlătura cioatele. Pe alte 
1 000 de hectare vor fi efectua
te lucrări pentru combaterea 
eroziunii solului. Peste 200 de 
hectare de pășune și finețe din 
raioanele de șes vor fi irigate, 
iar pe alte 200 de hectare se 
vor executa lucrări de dese
care. Pajiștea va fi refăcută 
radical prin însămînțare cu 
ierburi valoroase pe circa 500 
de hectare, în special în raioa
nele Vînju Mare, Strehaia și 
Craiova. Pe mai bine de 10 000 
de hectare se vor aplica îngră
șăminte naturale. Lucrări 
simple de curățire și îngrijire, 
de strîngere a pietrelor și a 
resturilor de plante, de împrăș- 
tiere a mușuroaielor și altele 
se vor executa ori unde va fi 
nevoie, pe întreaga suprafață 
de pășune.

Realizarea acestui complex 
de lucrări va determina, com
parativ cu anul trecut, dubla
rea producției de masă verde 
ia hectar. Aceasta înseamnă că 
pe întreaga regiune, în anul 
1963, numai de pe pășuni și 
izlazuri se vor obține în plus 
cel puțin 30 000 de vagoane de 
iarbă.

Cunoscînd importanța eco
nomică deosebită a acestei 
acțiuni, comitetul regional 
U.T.M., îndrumat de comite
tul regional de partid, a luat 
din timp o serie de măsuri 
pentru mobilizarea activă a 
tineretului la executarea lu
crărilor amintite. Pentru noi, 
întreținerea pășunilor este un 
important obiectiv al muncii 
patriotice.

încă de la începutul anului

Mihai Dă nes cu
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al U.T.M,

am stabilit, împreună cu con
siliul agricol regional, un plan 
comun care a fost dezbătut și 
completat apoi într-o ședință 
a activului regional U.T.M. la 
care au luat parte și primii 
secretari ai comitetelor raiona
le U.T.M. Asemenea planuri 
comune, în care sînt stabilite 
concret obiectivele de muncă, 
s-au făcut în fiecare raion și 
ele au avut la bază angaja
mentele luate de fiecare orga
nizație de bază U.T.M. de la 
sate.

Tinerii din regiunea Oltenia 
vor lua parte la efectuarea în
tregului complex de lucrări 
prevăzute. Numai prin forțele 
tineretului se vor asigura cură
țirea și întreținerea pe întrea
ga durată a anului a peste 
50 000 de hectare de pășune și 
finețe. Aceasta se va realiza fie 
prin organizarea periodică 
(atunci cînd este nevoie) a 
unor acțiuni de muncă patrio
tică cu o participare masivă a 
tineretului organizat în brigăzi 
utemiste de muncă patriotică, 
fie prin repartizarea spre în
treținere și curățire pentru în
tregul an a unor suprafețe de 
pășuni ce sînt date în grija 
organizațiilor U.T.M. de brigă
zi din gospodării agricole co
lective, acolo unde lucrează 
mai mulți tineri.

în timpul verii, în raioanele 
Gilort, Baia de Aramă și alte
le se vor înființa opt tabere 
pentru elevi, care, pe lîngă că 
se vor odihni, vor ajuta la cu
legerea fructelor de pădure, 
iar de două ori pe săptămînă 
vor întreprinde acțiuni de de
frișare a arboretului în goluri 
de munte și vor strînge canti
tăți însemnate de semințe din 
flora spontană valoroasă. Dar 
asemenea acțiuni nu se vor în
treprinde numai aici. Cînd iar
ba va ajunge la maturitate, or
ganizațiile U.T.M. șl pionierii 
vor organiza excursii în lunci
le rîurilor pentru strîngerea 
seminței de plante furajere 
perene. Aceste cantități de să- 
mînță colectate de tineri, adău
gate la producția ce se va ob
ține de pe cele aproximativ 
1 500 de hectare de loturi se- 
mincere, vor asigura necesarul 
pentru reînsămînțarea sau su- 
praînsămînțarea pajiștilor slab 
productive și vor fi create 
chiar rezerve de semințe.

Pentru combaterea eroziunii

solului, tinerii vor participa la 
plantarea de salcîmi, la con
fecționarea și așezarea de găr- 
dulețe pe curbele de nivel, la 
care vor folosi mai ales mate
riale rezultate din defrișarea 
arboretelor. De asemenea, vor 
lua parte la lucrări de îndigui
re, desecare, irigare, la gră- 
parea și însămînțarea pășuni
lor, la îngrășarea acestora prin 
transportarea unor cantități 
importante de gunoi de grajd.

Asemenea acțiuni au început 
să se desfășoare, paralel cu 
efectuarea celorlalte lucrări 
agricole, în toate raioanele, 
imediat după topirea zăpezii. 
Peste 700 de hectare de pășu
ne au fost curățate în raionul 
Oltețu, alte 600 de hectare au 
fost curățate în raionul Balș, 
iar unele suprafețe au fost 
grăpate. Numai în acest raion, 
la acțiunea de muncă patrio
tică pentru sporirea fertilității 
pășunilor au luat parte 2 500 
tineri, pionieri și școlari. Lu
crări asemănătoare s-au execu
tat și în raionul Craiova pe 
aproape 500 de hectare. în a- 
cest raion, pe dealurile din co
munele Terpezița, Brabova, 
Beloțu, etc. se desfășoară a- 
cum lucrări importante pentru 
combaterea eroziunii solului pe 
circa 75 de hectare. Tinerii 
participă la împletirea gărdu- 
lețelor și la fixarea lor pe 
curbele de nivel. în comuna 
Gighera tinerii vor contribui, 
prin muncă patriotică, la a- 
menajarea unor diguri care 
vor apăra de inundație apro
ximativ 700 de hectare de fine
țe. Deși timpul a fost puțin 
favorabil lucrărilor agricole, 
numai prin acțiuni de muncă 
patriotică tinerii au efectuat 
pînă acum lucrări de întreți
nere și curățire a pajiștilor pe 
aproximativ 3 000 de hectare. 
Acțiunea este abia la început. 
Ea se va desfășura cu și mai 
multă amploare în perioada 
următoare și de-a lungul între
gului an .

Biroul comitetului regional 
U.T.M. va urmări îndeaproape 
îndeplinirea măsurilor stabili
te, ajutînd comitetele raionale 
U.T.M. și organizațiile de 
bază U.T.M. de la sate să-și 
îndeplinească angajamentele 
luate cu privire la întreține
rea pășunilor și fînețelor na
turale. Prin această acțiune, 
căreia îi vom acorda toată 
atenția, va spori contribuția 
tineretului din regiunea noas
tră la asigurarea bazei furaje
re. la creșterea, pe această 
cale, a producției animale.

----------- -------•--------Mihai Păucă de la secția sculptură a Fabricii de sticlă „Vitro- 
metan"-Mediaș este socotit pe bună dreptate unul dintre cei 
mai talentați sculptori din secție. Obiectele executate de el 

dovedesc Intr-adevăr un real talent și multă pricepere.

Foto: O. PLECAN

Pe scenă - 
elevi artiști amatori

Sala de festivități a Școlii 
medii nr. 2 „Mihail Eminescu” 
din Buzău a devenit neîncă
pătoare. Aici se desfășoară 
faza orășenească a concursu
lui cultural-artistic al elevilor 
din școlile medii și tehnice. 
Formațiile artistice ale școli
lor din orașul Buzău se pre
zintă la concurs cu cîntece, 
dansuri și poezii, programe de 
brigadă și piese de teatru... 
Rînd pe rind, prin fața 
spectatorilor se prezintă sute 
de tineri îmbrăcați în frumoa
se costume naționale sau în 
uniforme școlare. Sînt elevi de 
la școlile medii din oraș, de la 
Școala pedagogică, Școala teh
nică sanitară și Centrul școlar 
agricol. Corurile, recitările 
dansurile prezentate de ei au 
subliniat momente din viața 
nouă, liberă și îmbelșugată pe 
care poporul nostru și-o fău
rește pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialismului.

Au plăcut îndeosebi progra
mele celor două brigăzi de a- 
gitație — de la școlile medii 
nr. 1 și 2 — care au captivat 
spectatorii prin conținut, prin 
realizare artistică.

...Rezultatele frumoase obți
nute în cadrul concursului au 
dovedit ca activitatea artiștilor

amatori din școlile orașului 
Buzău poate fi îmbogățită Și 
mai mult. De altfel, în urma 
desfășurării acestui concurs se 
pot trage multe învățăminte. 
O atenție deosebită va trebui 
acordată în viitor brigăzilor 
artistice de agitație (în fiecare 
școală, în fiecare clasă ar tre
bui să existe asemenea bri
găzi). Acestea trebuie să folo
sească mai mult creațiile ar
tistice originale, să abordeze 
probleme concrete ale vieții 
colectivului pe care-l repre
zintă, să popularizeze — în 
primul rînd — fruntașii la în
vățătură. La acest ultim capi
tol brigada Școlii medii nr. 1 
a rămas datoare.

ADRIAN VASILESCU

Cocteil oferit 
de ambasadorul

R. S. F. Iugoslavia
Ambasadorul R.S.F. Iugosla

via în R.P. Romînă, Arso Mi- 
latovici, a oferit luni după-a- 
miază un cocteil cu prilejul 
semnării Programului pentru 
aplicarea Acordului de colabo
rare culturală între R. P. Ro
mînă și R.S.F. Iugoslavia pe a- 
nii 1963 și 1964.

Au luat parte Nicolae Ghe- 
nea, directorul Direcției rela
țiilor culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe, șeful de
legației romîne, care a semnat 
programul pentru aplicarea a- 
corduilui de colaborare cultura
lă, membrii delegației, Al. 
Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., oameni de artă și 
cultură.

Au fost prezenți Osman Dji- 
kici, director în Comisia pen
tru relațiile culturale cu 
străinătatea din R.S.F. Iugosla
via, șeful delegației iugoslave 
și membrii delegației.

(Agerpres)

ÎN CAPITALĂ
Duminică dimineața in Capitală. Numeroși 

tineri au venit in curțile întreprinderilor și 
școlilor unde muncesc și învață, au făcut cu
rățenie, au săpat ronduri pentru flori, au 
văruit pomii. Din raionul 30 Decembrie un 
grup de 200 de tineri au plecat la marginea 
orașului, pe șoseaua București—Ploiești. La 
ora 8, în apropiere de comuna Otopeni au so
sit primele mașini cu tineri de la I.T.B., de la 
Fabrica de instrumente muzicale „Doina“ și 
fabrica de medicamente „Fiola". După puțin 
timp au sosit tinerii de la Casa Scînteli, În
treprinderea 3 izolații etc. Tehnicianul gospo
dăriei agricole colective „8 Martie“-Băneasa 
după ce a urat tinerilor „bun venit !“ le-a ex
plicat ce trebuie să facă.

Și apoi, uneltele pregătite din vreme au fost 
împărțite. A început munca.

Tinerii au venit la muncă patriotică însoțiți 
de cîntec și voie bună și tot în tovărășia lor 
au muncit.

Cînd și-au strîns uneltele și s-au îndreptat 
spre mașini, cele aproape două hectare arătau 
ca o uriașă tablă de șah pe care în lung și în 
lat erau aliniate șirurile gropilor pătrate. In 
zilele următoare vor veni aici studenții de la 
Institutul agronomic și vor planta pomi, în
tregind astfel acțiunea începută duminică de 
cei 200 de tineri.

V. CONSTANTINESCUÎN REGIUNEA IAȘI
Duminică, dis-de-dimineață, în fața comi

tetului orășenesc U.T.M. și a Sfatului popular 
orășenesc Huși s-au adunat peste 500 de ti
neri. Uneltele pe care le purtau ei — greble, 
hîrlețe, lopeți, sape — arătau că tinerii a- 
ceștia au de îndeplinit o misiune gospodă
rească. Așa și era. Fetele s-au îndreptat spre 
parcul de cultură și odihnă „1 Mai“ și gospo
dăria agricolă de stat. Băieții au plecat spre 
șoseaua care duce la Cîrligați, alții spre șo
seaua Stănileștilor sau către Recea, un pito
resc loc în care își petrec locuitorii din Huși 
orele libere din zilele de vară.

Ziua a fost frumoasă. Sub îndrumarea teh
nică a specialiștilor, tinerii au lucrat cu spor 
timp de 5 ore. Care sînt rezultatele acestor ac
țiuni ? Parcul a fost în întregime curățat, pe 
marginea celor două șosele, pe o distanță de 
circa 10 km, au fost săpate gropi pentru plan
tat pomii. La lacul Recea, o bună porțiune 
din dig a fost consolidată iar o suprafață de 
8 ha din terenul pe care gospodăria de stat 
Huși va planta pomi și viță de vie a fost 
nivelată.

Fruntași în acțiunile întreprinse au fost ti
nerii muncitori de la gospodăria agricolă de 
stat, elevii de la școala de meserii, de la 
școala tehnică viticolă și de la cele două școli 
medii. Economiile realizate prin munca pa
triotică a celor 500 de tineri se ridică la a- 
proape 10 000 lei.

C. SLAVIC 
îf

Sîmbătă, 13 aprilie, 31 de tineri din comuna 
Oltenești, regiunea Iași, au săpat 200 de gropi 
și au plantat tot atiția pomi pe marginea dru
mului care duce de la șosea în sat. S-au evi
dențiat Vasile Savin. Elena Andoni, Elena 
Savin și Dumitru Chirilă. In zilele care ur
mează tinerii din Oltenești vor curăța cele 
200 de ha de izlaz ale G.A.C. și vor colecta 
2 000 kg fier vechi.

V. ANDRIȘOI 
corespondent voluntar

ÎN REGIUNEA DODROGEA
Drumul dintre Siliștea și Țepeș Vodă este 

mărginit în stînga, cum vii dinspre Medgidia, 
de vreo 8 km de deal. Cîteva zeci de hectare 
pe care nici iarba nu se îndura să le acopere 
întotdeauna. Erodat de vînturi și ploi, dealul 
acesta există parcă numai ca să facă în ciuda 
șesului de pe cealaltă parte a drumului, aco
perit an de an de lanuri de grîu și porumb 
tot mai mănoase. Dar iată că harnicii colec
tiviști din Țepeș Vodă și Siliștea — două co
mune vecine — s-au gîndit să învingă zgîr- 
cenia naturii, să transforme dealul acesta să
rac într-un teren roditor, într-un izvor de 
bogăție pentru gospodăria colectivă. Au ho- 
tărît să amenajeze terase și să planteze pe el 
viță de vie. Hotărîrea lor a început să prin
dă viață. Săptămînă trecută, de la un capăt 
la altul, dealul a fost răscolit de brazde 
adînci. S-a trecut apoi la executarea terase
lor, la finisarea lor. Zeci de colectiviști au 
lucrat cu însuflețire, reușind în cîteva zile să 
schimbe înfățișarea acestor terenuri. între 
colectiviștii din Siliștea, care și-au propus să 
teraseze 18 hectare, și cei din Țepeș Vodă, că
rora le-au revenit 11 hectare, s-a încins o a- 
devărată întrecere.

întrecerea a continuat într-un ritm însu
flețit și în cursul zilei de duminică, cînd ti
nerii din ambele gospodării, mobilizați de or
ganizațiile de bază U.T.M., au venit să con
tribuie prin muncă patriotică la terminarea 
mai rapidă a lucrărilor de amenajare a tera
selor și de plantare a viței de vie.

Iată-ne printre cei din comuna Țepeș Vodă. 
Zeci de tineri înarmați cu sape și cazmale 
împrăștie și fărîmițează pămîntul, îl nive
lează dîndu-i forma unor trepte uriașe. Briga
dierul Ion Datcu abia mai prididește să dea 
îndrumările care i se cer. Din cele 11 hectare 
planificate, 7 sînt de acum terminate. Va tre
bui să înceapă și plantatul.

Animația este parcă și mai mare în partea 
în care lucrează tinerii de la G.A.C. Siliștea. 
Aici lucrările sînt ceva mai avansate, se des
fășoară pe un front mai larg. Cîteva echipe 
lucrează la finisarea teraselor, alte echipe 
execută gropile în locurile indicate de către 
cei care pichetează.

Simion Dumitru, secretarul organizației 
de bază U.T.M., împreună cu alți tineri trans
portă apa. 11 găsim într-o scurtă pauză și-i 
adresăm o întrebare :

— Sînt prezenți toți tinerii ?
— N-avem nici un absent. Pe cine l-ar lăsa 

inima să lipsească de la această acțiune ? ! 
Faptul că de pe un teren nefolosit pînă acum 
gospodăria noastră va obține atîtea venituri 
ne face să muncim cu și mai multă rîvnă.

»
Peste 140 de tineri de la întreprinderea de 

prelucrare a lemnului și de la Școala profe
sională S.N.M. Constanța și-au dat duminică 
întîlnire la Hotel Parc din Mamaia la ora 
8,00. Și-au împărțit în cîteva clipe uneltele, 
sape și lopeți, și lucrul a început. Mai bine 
zis, continuă, pentru că începutul a fost fă
cut duminica trecută, cînd alți 150 de tineri 
de la alte întreprinderi și instituții au în
ceput să amenajeze plaja Mamaia. Și de astă 
dată, răspîndiți de-a lungul renumitei plaje, 
tinerii au pornit la înlăturarea nisipului de 
pe plantațiile de protecție, la nivelarea lui. în 
răstimp de numai două ore, 280 m p de plan
tații au fost eliberate. Printre cei mai harnici 
s-au numărat și Constantin Nicușor, Buciu- 
neanu Sever, Vlas Gheorghe și alții. în săp
tămînă aceasta acțiunea de amenajare a pla
jei de la Mamaia va continua.

N. ARSENE

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la cea de-a 5-a ședință 

a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
Duminică seara a plecat 

spre Moscova, pentru a lua 
parte la cea de-a 5-a ședință a 
Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic 
Reciproc, delegația R. p. Ro
mîne, condusă de tovarășul 
Alexandru Bîrlădeanu, mem
bru supleant al Biroului Po
litic ai C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul țării 
noastre în Comitetul Executiv 
al C.A.E.R.

La plecare delegația a fost 
condusă de tovarășii Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihail Florescu, Ale
xandru Sencovici, Aurel Vi- 
joli, Constantin Tuzu, miniștri, 
membri ai conducerii unor mi
nistere și instituții centrale de 
stat și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Plecarea delegației R. P. Romîne 
la sesiunea Comisiei Economice 

a 0. N. U. pentru Europa
Luni a părăsit Capitala de

legația R. P. Romîne, care va 
participa la sesiunea a 18-a a 
Comisiei Economice a Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
Europa, ce va avea loc la Ge
neva între 18 aprilie și 4 mai 
a.c.

Delegația este condusă de 
Gogu Rădulescu, ministrul co
merțului exterior, actualul 
președinte al C.E.E. Din dele
gație fac parte Victor Ionescu, 
adjunct al ministrului Comer
țului Exterior, Titus Sinu, di
rector în Ministerul Afacerilor

Externe, Iacob Ionașcu repre
zentant permanent ad-inte- 
rim al R.P.R. pe lîngă Oficiul 
European al Națiunilor Unite, 
și alții.

La aeroportul Băneasa dele
gația a fost condusă de tova
rășii M. Petri, V. Steriopol și 
N. Anghel, adjuncți ai mini
strului Comerțului Exterior, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului Exte
rior.

Conferința organizației București 
a Asociației juriștilor din R.P.R.

A

In apărarea lui
în legătură cu procesul în

scenat de autoritățile spaniole 
împotriva lui Julian Grirnau, 
fiu devotat al poporului spa
niol, Consiliul central al sindi
catelor, Consiliul național al 
femeilor, Asociația juriștilor, 
Comitetul foștilor deținuți an
tifasciști, Uniunea ziariștilor 
din R. P. Romînă, au adresat

Julian Grimau
președintelui Consiliului de 
Miniștri și Ministerului de In
terne din Spania telegrame 
prin care protestează cu in
dignare împotriva trimiterii a- 
cestui neînfricat luptător în 
fața unui tribunal militar și 
cer punerea lui în libertate și 
încetarea represiunilor.

(Agerpres)

In București a avut loc con
ferința organizației orășenești 
a Asociației juriștilor din R.P. 
Romînă. ’

Darea de seamă, prezentată 
de președintele Comitetului o- 
rășenesc al asociației, Lazăr 
Popa, și intervențiile partiici- 
panților au subliniat că 
cursul anului trecut secțiile 
științifice ale asociației au des
fășurat o activitate bogată. A 
fost relevat aportul adus de 
juriștii bucur,eșteni Ia educa
rea oamenilor muncii în spiri
tul respectării legalității so
cialiste. Membrii asociației au ’ 
ținut conferințe avînd ca teme 
problema apărării avutului ob
ștesc, relațiile de familie, edu
carea copiilor, legislația mun
cii, regulile de circulație pe 
drumurile publice și altele. In 
întreprinderi, instituții, școli

în

și facultăți, G.A.S., S.M.T., 
G.A.C., membri ai Asociației 
juriștilor au ținut anul trecut 
aproape 1 900 de conferințe, la 
care au participat un mare nu
măr de cetățeni. De asemenea, 
juriștii au dat răspunsuri în 
presă la întrebările adresate de 
cititori.

Participanții la conferință au 
ales noul comitet al organiza
ției București a Asociației ju
riștilor din R. P. Romînă.

(Agerpres)

Cinematografe

Asociația oamenilor de artă 
din instituțiile teatrale și mu
zicale din R. P. Romînă 
(A.T.M.), a organizat luni sea
ra, în sala Ateneului din Ca
pitală un recital de poezie 
consacrat memoriei poetului 
Nicolae Labiș.

Eugen Mândrie a vorbit cu 
acest prilej despre activitatea 
literară a lui Nicolae Labiș, 
unul dintre cei mai înzestrați 
poeți ai generației tinere din 
țara noastră.

Actori de la Teatrul națio
nal „I. L. Caragiale”, Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra”, 
Teatrul „C. I. Nottara”, Tea
trul de comedie, Teatrul mun
citoresc C.F.R., Teatrul pentru 
tineret și copii și Teatrul re
gional București 
din creația 
tru poet.

tră și-a dat concursul Kalina 
Stoianova din R. P. Bulgaria.

★

La Teatrul de stat din Bra
șov a avut loc, luni seara, un 
concert simfonic la care și-a 
dat concursul violonista so
vietică Olga Parhomenko, ar
tistă emerită a R.S S. Ucrai- 
niene.

au recitat 
regretatului nos-

5<r

de muzică popu-Orchestra
Iară „Plaiurile Bistriței” a Fi
larmonicii de stat din Bacău 
a prezentat luni în sala Tea
trului de stat din localitate un 
concert de muzică populară 
romînească, intitulat „Tranda
fir de la Moldova”. Alături 
de soliști vocali din țara noas-

Operatoarea Letiția larga de la 
Institutul de cercetări chimico- 
larmaceutice din Capitală lu- 
crînd la puriiicarea unui pro
dus intermediar necesar prepa

rării endoxanului.

Foto : AGERPRES

Peste 1350 000 de broșuri, 
prospecte turistice și pliante au 
fost trimise în ultimele luni 
peste hotare de Oficiul Na
țional de Turism — „Car- 
pați”. In felul acesta sînt pre
zentate așezări pitorești, baze 
turistice din diferite regiuni 
ale țării, unele stațiuni bal- 
neo-climatice ca: Eforie, Her- 
culane, Mamaia, Predeal, Po
iana Brașov.

Aspecte din

Imprimări

creației
Suita

localități de

munte sau de pe litoral sînt 
făcute cunoscute în străinăta
te și prin intermediul filmelor 
documentare realizate în țara 
noastră cum sînt: „Mamaia — 
vacanța soarelui”, „Motonava 
Transilvania”, „Printre peli
cani — Delta Dunării”, „Ma
maia — 1963” și altele. Zeci 
de copii ale acestor filme sînt 
proiectate în programe ale ci
nematografelor din diferite o- 
rașe de peste hotare. Posturile 
de televiziune din Hamburg, 
Londra, München, Stockholm 
au transmis filme și reportaje 
filmate despre obiective turis
tice din R. P. Romînă.

★

Duminică s-a încheiat faza 
interintreprinderi a celui de-al 
7-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori din ora
șul Cluj. De-a lungul a cinci

duminici s-au întrecut aproa
pe 200 de formații artistice 
din întreprinderile și institu
țiile orașului.

W
orașul Oradea s-a des- 

duminică expoziția grafi-
în 

chis 
cianului Paul Erdos. Sînt ex
puse numeroase lucrări din 
ciclurile „In umbra capitalis
mului”, „Tinerețe”, „Frumu
sețe“, „Pacea” și „Din viața 
Oașului”. Aceasta este cea 
de-a 30-a expoziție la care 
participă artistul în ultimii 
ani.

Cartagina în flăcări — film 
pentru ecran panoramic : Pa
tria ; Cumpără-ți un balon — 
cinemascop : Republica, Bucu
rești, 1 Mai, Gh. Doja, 23 Au
gust, Ștefan cel Mare (colț cu 
strada Lizeanu); Chiriașul ru
lează la cinematografele Ma- 
gheru, Elena Pavel, Flacăra; 
Griji : cinemascop : rulează la 
cinematografele V. Alecsandri, 
Victoria, V. Roaită; Violență 
în piață: rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu, G. Coșbuc; 
Prietenie interzisă : rulează la 
cinematograful Tineretului ; 
între două iubiri: Central; 
Frați în Cosmos : Lumina, 8 
Martie ; Lanterna cu amintiri: 
13 Septembrie (după-amiază), 
Miorița, Aurel Vlaicu ; Pro
gram de filme documentare 
rulează la cinematograful Tim-

consacrate

enesciene
a IlI-a

Evoelnd anii luminoși ai copilă
riei, Enescu gustă, în liniștea ma
turității și a marilor împliniri ar
tistice, o nedefinită nostalgie. Din 
acest dor s-a născut în 1938 Suita 
a III-a, notată 27 In seria „opusu
rilor", lucrare ce evocă ținutul na
tal și oamenii în mijlocul cărora 
și-a petrecut copilăria G. Enescu.

Înregistrarea pe disc a Suitei a 
lll-a, în interpretarea Orchestrei 
simfonice a cinematografiei, a pri
lejuit dirijorului Mircea Cristescu 
o tălmăcire de frumoasă ținută ar
tistică. Printre altele, se remarcă 
modul în care orchestra sugerează 
atmosfera de liniște — dezvoltînd

melodie suavă intonala de flaut,o
oboi și vioară, tulburată apoi de 
un spiritual „scherzzo" ce desfășoa
ră o temă iărimițată în motive ca
pricioase, fără un fir continuu, su- 
gerlnd un joc nestăvilit de copil.

Finalul suitei este realizat de 
Mircea Cristescu printr-o continuă 
creștere a sonorităților spre un 
punct culminant, un tumultos ritm 
de joc popular, reluat în variate 
forme dinamic nuanțate, ce creea
ză o atmosferă de luminoasă ve
selie.

W
Tot duminică, Ia Beiuș, s-a 

deschis o interesantă expoziție 
a Teatrului de păpuși din O- 
radea Aici sînt expuse păpuși, 
costume și decoruri din cu
noscutele piese: „Povestea 
porcului”, „Cei cinci chinezi”, 
„Micii mușchetari” și altele, 
din repertoriul păpușarilor.

K
Pentru înlăturarea zgomote

lor și pentru asigurarea liniș- 
tei necesare unei activități 
normale de muncă și odihnă, 
organele locale din Brașov 
conform indicațiilor Ministe
rului Afacerilor Interne, au 
luat măsura ca începînd din 
ziua de 15 aprilie să fie inter
zis claxonatul. în acest scop 
au avut loc adunări cu con
ducători auto și cu cetățenii, 
unde a fost discutată pe larg 
această măsură. In locurile 
principale ale orașului au fost 
afișate instrucțiuni cu privire 
la circulația atît a autovehicu
lelor, cît și a pietonilor, pen
tru evitarea accidentelor.

D. ANGHEL (Agerpres)

puri Noi; Șapte dădace rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki ; Turneul veseliei rulea
ză la cinematografele în
frățirea între popoare, Alex. 
Sahia, Floreasca, B. Dela- 
vrancea ; Divorț italian: 
Cultural ; Festival Chaplin: 
Alex. Popov, T. Vladimirescu; 
Dosarul furat: rulează la ci
nematograful C-tin David ; 
Clinele sălbatic Dingo: Uni
rea ; Alibiul nu ajunge : Mun
ca ; Rebelul: Popular, Volga ; 
Povestea anilor înflăcărați — 
cinemascop : Arta ; Camelia : 
Moșilor ; Noapte necruțătoare: 
16 Februarie; Lupeni 29 — ci
nemascop : M. Eminescu ; Pe- 
dro pleacă în Sierra : rulează 
la cinematograful Uie Pintilie: 
Rîul și moartea : Libertății ; 
Un erou în papuci: Luceafă
rul ; Omul merge după soare: 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia ; Baronul de Munch- 
hausen : rulează la cinemato
graful Olga Bancic ; Vacanță 
la mare — cinemascop : Dru
mul Serii, 30 Decembrie.

Promovarea tehnologiei moderne
(Urmare din pag. I) această me-

800 tone de
Șinătoria Uzinei de pompe 

mașini agricole din București, 
care numai la un singur reper 
— „rotorul pompei Sadu 50“ 
—- a înregistrat o scădere a 
ponderii volumului de lucru la 
prelucrare cu 39 la sută și o 
economie de metal din care 
se poț turna în plus 250 astfel 
de piese.

Și turnarea în cochile, care 
este o metodă 
între turnarea 
nisip și turnarea sub presiune 
s-a extins în numeroase uzi
ne. Pe lîngă o înaltă produc
tivitate a muncii, metoda asi
gură o bună calitate și preci
zie a pieselor, iar volumul de 
prelucrări ulterioare este re
dus la minimum. Printre uni
tățile care au obținut bune re
zultate în aplicarea acestei 
metode se numără uzinele 
„Vulcan" și „23 August” din 
Capitală care o aplică cu de
osebit succes, atît la reperele 
din fontă cît si la cele din o-

intermediară 
în forme de

țel, realizînd prin 
todă anual circa 
piese turnate.

Orientarea spre metodele 
modeme de turnare este justi
ficată de marea eficiență teh- 
nico-economică a acestora. A- 
vantajele aplicării procedee
lor avansate au încurajat și 
încurajează cu perseverență 
și inițiativele luate în această 
direcție de colectivele din în
treprinderi. Faza semi-indus- 
trială ce se aplică în multe 
din turnătorii a constituit o 
școală bună pentru cadrele 
tinere de turnători și tehno
logi, sădind încredere în noi
le metode. Cu toate acestea, în 
condițiile generale ale pro
gresului tehnic, pe alocuri se 
mai manifestă stări de lucruri 
învechite, se mai folosesc teh
nologii 
Există, 
unde atenția serviciilor meta- 
lurg-șef și a colectivelor de 
tehnicieni din turnătorii nu 
este îndreptată cu deosebită 
fermitate spre aplicarea largă

de turnare depășite, 
de asemenea, uzine

a metodelor tehnologice care 
și-au dovedit viabilitatea și a- 
vantajele.

Ce probleme se pun după 
părerea mea în legătură cu a- 
ceastă stare de lucruri ? în ul
timul timp introducerea de 
metode tehnologice moderne 
în atelierele de turnătorie a 
devenit o preocupare princi
pală atît a noastră cît și a di
recției tehnice din Ministerul 
Metalurgiei și Construcției de 
Mașini. Se merge pe linia de 
a se crea unități care să per
mită mecanizarea și automati
zarea în cea mai mare parte 
a procesului de producție. 
Problema care se pune este să 
se treacă cu mai multă hotă- 
rîre la extinderea procedeelor 
moderne de turnare, să se sis
tematizeze turnătoriile existen
te (un rol însemnat revine și 
I.T.C.M.E.-ului) și să se orga
nizeze turnătorii și sectoare 
specializate. Toate acestea im
plică întărirea muncii de cer
cetare în elaborarea tehnolo
giei de turnarea și în stabili-

rea materialelor ce urmează a 
fi folosite. Astfel este nevoie 
să se dezvolte întreprinderile 
care furnizează nisipuri spăla
te și întreprinderile chimice 
care trebuie să-și însușească 
fabricarea în cantități și cali
tăți corespunzătoare a lianți
lor. Sporirea continuă a apli
cării metodelor moderne de 
turnare va asigura obținerea 
unor piese cît mai bune cu un 
efort de muncă cît mai mic.

★

în rîndurile de față am 
căutat să exprim cîteva păreri 
în legătură cu unele posibili
tăți de a aplica cu mai mare 
eficacitate tehnologia modernă 
în turnătorii.

O colaborare strînsă, o le
gătură mai temeinică între 
uzine și institute vor face ca 
metodele moderne să fie pro
movate și mai larg în uzine, 
contribuind astfel la creșterea 
productivității muncii, la îm
bunătățirea calității, și la re
ducerea prețului de cost al 
produselor.
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In sprijinul păcii Studenții guatemalezi
PREZENȚE ROM INERII PE SCURTW

de acest guvern se spune că el a 
adresat guvernelor tuturor țărilor 
cererea privitoare la recunoașterea 
lui..

Insula Timor aparține de insu
lele arhipelagului indonezian. 
Partea de vest a insulei se află sub 
suveranitatea ■ Republicii Indone
zia.

PE SCURT

și dezarmării
- LONDRA 15 (Agerpres). — 
J?uni, capitala Angliei a fost mar
tora uneia dintre cele mai mari 
demonstrații în favoarea păcii și 
dezarmării nucleare organizată 
pină acum in Marea Britanic. în- 
cepînd din primele ore ale dimi
neții în suburbiile Londrei și-au 
făcut apariția primele grupuri 
ale participanților la marșul pen
tru pace „Aldermaston-Londra". 
Iu fruntea coloanelor sc aflau 
președintele Comitetului execu
tiv al „Mișcării pentru dezarma
re nucleară", canonicul Collius, 
alți membri ai conducerii acestei 
organizații, precum și un grup de 
membri ai parlamentului britanic 
printre care laburiștii Anthony 
Greenwood, Sidney Silvermann, 
Steven Swingler. Numeroși locui
tori ai capitalei s-au alăturat co
loanelor de demonstranți care, 
purtînd sute de pancarte și scan- 
dînd lozinci în favoarea păcii și 
dezarmării nucleare, s-au îndrep
tat spre centrul Londrei. După 
cum transmite agenția Associated 
Press demonstranții au difuzat o 
copie prescurtată a documentu
lui priu care se dezvăluie date 
secrete în legătură cu pregăti
rile guvernului conservator „în 
eventualitate» unui război nu
clear".

Potrivit agenției U.P.I. mii de 
polițiști și agenți civili au încer
cat ’ă împiedice pe demonstranți 
să se apropie de clădirea parla
mentului și de locuința primului 
ministru Macmillan dar nu au 
reușit. în mai multe puncte între 
polițiști și demonstranți s-au pro
dus ciocniri, potrivit unor apre
cieri sumare peste 70 de persoa
ne fiind arestate. După ce au tre
cut priu Trafalgar Square, de
monstranții, al căror număr a 
trecut de cîteva zeci de mii, s-au 
îndreptat spre Hyde Park unde, 
in cursul serii, în prezența peste 
70 000 de persoane a avut loc un 
mare miting.

Puternica acțiune pentru pace 
și dezarmare nucleară care a a- 
vut Ioc luni a prilejuit numeroa
se relatări corespondenților agen
țiilor occidentale de presă. Iată 
cum transmite agenția France 
Presse această impresionantă ma
nifestație :

„Sub supravegherea forțelor 
de poliție un fluviu uman a tra
versat Londra timp de peste 5 
ore pentru a cere punerea arme
lor nucleare în afara legii. Mani
festația a fost cu atît mai impu
nătoare cu cît ea s-a desfășurat, 
în ansamblu, în ordine și disci
plină. Participarea a fost mult 
mai mare decît acee» de anul 
trecut și numărul manifestanți- 
lor a fost evaluat Ia 100 000.

★

15 (Agerpres). — rA- 
occidentale de presă 
relatări din diferite 

ale Germaniei fede-

15 (Agerpres). țiile pentru dezarmarea nu
cleară care au avut loc la 14 
aprilie, în ciuda diferitelor 
interdicții guvernamentale. La 
Düsseldorf, scrie agenția 
France Presse, „poliția a in
tervenit pentru a împrăștia, 
cu ajutorul furtunurilor de 
pompieri, un grup de mani- 
festanți care se așezaseră pe o 
șosea principală în semn de 
solidaritate cu demonstranții 
britanici blocați în aerodro
mul din localitate. 49 de per
soane au fost transportate la 
prefectura de poliție”, La Dü
sseldorf, grupul de 54 de ce
tățeni britanici sosiți pentru a 
participa la demonstrațiile 
antinucleare din Germania fe
derală, și care au fost împie
dicați de poliție să părăsească 
aerodromul, au fost siliți du
minică seara să se reîntoarcă 
în Marea Britanie.

'★

GENEVA 15 (Agerpres). — 
La 14 aprilie ,a avut loc la Ge
neva demonstrația celor 
mie de participanți la 
care s-a desfășurat sub 
„Nu bombei atomice!”. 
panții la marș au plecat 
prilie din Lausanne și în decurs 
de trei zile au parcurs peste 80 
de kilometri. în fața Palatului 
Națiunilor din Geneva ei 
organizat o demonstrație 
protest împotriva înarmării 
cleare și au hotărît să trimită 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare un 
cheamă să încheie
acordul privitor la 
armei nucleare.

La acest marș, 
„Mișcarea tineretului 
înarmării atomice”, au 
pat și numeroși tineri muncitori 
italieni, spanioli, vest-germani și 
turci care locuiesc în Elveția.

condamnă noul regim

dictatorial
NEW YORK 15 (Agerpres). 

— Fostul președinte al Guate- 
malei, Ydigoras Fuenles, care a 
fost răsturnat de la putere în 
urma unei lovituri militare de 
stat, a sosit în orașul Miami din 
S.U.A. Potrivit relatărilor agen
ției U.P.I., luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presa, 
Fuentes a recunoscut că în rîn
durile armatei guatemaleze 
există un mare număr de ofi
țeri cu vederi progresiste care 
manifestă o puternică opoziție 
față de regimul din țară. Fuen
tes a menționat că cel puțin 12 
colonei guatemalezi se opun 
metodelor dictatoriale de gu
vernare fii, în legătură cu a- 
ceasta, el a prezis „dificultăți 
serioase" pentru noul dictator 
al țării, colonelul Enrique Pe- 
ralta.

Intre timp, după cum trans
mit agențiile de presă, în ulti
mele zile, pături largi ale opi
niei publice din Guatemala 
condamnă lovitura de stat a co
lonelului Peralta drept o acțiu
ne a cercurilor ultrareacționa- 
re. Intr-o declarație a asocia
ției studenților guatemalezi se 
subliniază : „Denunțăm și ne o- 
punem loviturii militare de stat 
din luna martie, deoarece ea nu 
a adus nici un fel de schimbări 
față de regimul lui Ydigoras". 
Declarația condamnă, de ase
menea, noul regim dictatorial, 
deoarece nu a acordat libertăți 
democratice și împiedică 
rea alegerilor libere.

Intr-o altă declarație 
publicității de Asociația 
denților în drept din Guatema
la se subliniază că: „lovitura 
de stat este inspirată de cercu
rile politice ultrareacționare 
din țară" și că actualul dicta
tor al țării, Enrique Peralta a 
fost avansat de trei ori în grad 
de Ydigoras Fuentes deoarece a 
jucat un rol principal în repre
siunile împotriva mișcării popu-

PESTE HOTARE

BONN 
gențiile 
transmit 
localități 
rale cu privire la demonstra-
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Ședința
a unei comisii 

permanente 
a C. A. E. R.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Intre 5 și 11 aprilie 1963 a a- 
vut loc la Moscova cea de a 
treia ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru co
ordonarea cercetărilor științi
fice și tehnice.
La ședința comisiei au parti

cipat delegații R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R.P. Polone, R.P. Ro- 
mîne, R. P. Ungare și Uniunii 
Sovietice.

Comisia a examinat proble
mele privind pregătirea pro
iectului planului de coordo
nare a celoi; mai importante 
cercetări științifice și tehnice 
în țările membre C.A.E.R. 
în perioada 1964—1970, or
ganizarea schimbului de in
formări tehnice-științifice din
tre țările membre C.A.E.R., 
de asemenea și alte probleme 
în legătură cu activitatea co
misiei și a adoptat hotărîrile 
corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească și de colabo
rare.

TOKIO — Delegația de ar- 
hitecți romîni condusă de 
Nicolae Bădescu, președintele 
Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și siste
matizare, care se află în pre
zent în Japonia, a făcut la 12 
aprilie o vizită oficială vice- 
ministrului construcțiilor, S. 
Yamamoto. A fost prezent Ion 
Obradovici, ministrul R. P. Ro- 
mîne la Tokio.

In cadrul întrevederii, șeful 
delegației a vorbit despre 
succesele R.P.R. în domeniul 
construcțiilor și și-a exprimat 
speranța că contactele pe care 
le vor avea cu arhitecți și spe
cialiștii japonezi vor contribui 
la _ mai buna cunoaștere 
reciprocă a celor două țări. 
Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

In continuare, delegația a 
vizitat organizația de construc
ții de locuințe „Japan Housing 
Project“, precum și Institutul 
de cercetări de construcții și 
seismicitate aparținînd Mini
sterului Construcțiilor.

Cu prilejul acestor vizite 
membrii delegației au avut un 
schimb util de păreri cu ar- 
hitecți și specialiști japonezi.

Arhitecții romîni vor face 
vizite la marile companii de 
proiectare și construcții: Shi- 
muzu, Taisei și T.akenaka, la 
șantiere, întreprinderi produ
cătoare de utilaje și materiale 
de construcții etc.

★

• RUSE. ■—■ După cum traus- 
mite agenția B.T.A., în seara zi
lei de 14 aprilie a luat sfîrșit la 
Ruse tradițioanulul festival „Zi
lele muzicale de primăvară — 
Ruse 1963”. Festivalul a durat a- 
proape o lună de zile. în acest 
timp au avut loc 25 de concerte 
și spectacole, la care și-au dat 
concursul dirijori, soliști și co
lective muzicale din mai multe 
țări.

Din Republica Populară Ro- 
tnînă la festival au participat di
rijorii Iosif Conta și Anatol Chi- 
sadji, precum și soliștii vocali 
Ion Buzea și Lucia Stănescu.

0 MADRID. Comitetul din 
Madrid al Partidului Comunist 
din Spania a adresat poponului 
spaniol și opiniei publice mon
diale chemarea de a lupta 
pentru eliberarea lui Julian 
Grimau. ...

Guvernul Franco nu s-a 
mulțumit cu încercarea de a 
asasina pe Grimau, prin arun
carea de la fereastra închisorii 
la 8 noiembrie 1982. Franco a 
hotărît să-l omoare „în baza 
unei sentințe” a Tribunalului 
militar, în fruntea căruia se 
află un călău atît de sîngeros 
cum este colonelul Eimar. 
Franco. Alonzo Vega (minis
trul Afacerilor Interne — N.R.) 
și Eimar poartă întreaga răs
pundere pentru crima în curs 
de pregătire, se spune în decla
rație, dar noi vom obține vic
toria.

0 DJAKARTA. — După cum 
anunță agenția France Presse, 
partizanii eliberării părții răsări
tene a insulei Timor de sub domi
nația colonială a Portugaliei au 
format guvernul Republicii Unite 
Timor. Șeful guvernului este pre
ședintele Republicii, A Mao Klao.

Intr-o declarație dată publicității

0 HELSINKI. — La 15 a- 
prilie, au1 luat sfîrșit lucrări
le celui de-al XlII-lea Congres 
al Partidului Comunist din 
Finlanda. A avut loc alege
rea Comitetului Central al 
Partidului.

Noul Comitet Central, în
trunit în ședință plenară, a a- 
les ca secretar general pe 
Viile Pessi. Președinte al par
tidului a fost ales Aimo Aal- 
tonen, iar vicepreședinte Oiva 
Lehto. Din biroul politic fac 
parte 13 membri.

Congresul a adoptat în una
nimitate rezoluția generală, 
„Sarcinile viitoare ale parti
dului Comunist”, rezoluția „Cu 
privire la apărarea și lărgirea 
democrației”, precum și ape
lul adresat poporului finlan
dez.

0 LONDRA. — La 15 aprilie 
au luat sfîrșit lucrările Con
gresului al XXVIII-lea al Parti
dului Comunist din Marea Bri- 
tanie.

în ședința de închidere, Con
gresul a aprobat rezoluția poli
tică „Viitorul Britaniei", o re
zoluție cu privire la mișcarea 
sindicală și alte rezoluții.

La Congres s-a dat citire me
sajelor de salut transmise de 
partidele comuniste și muncito
rești, între care mesajul adre
sat de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn.

In ședința din 15 aprilie a 
fost ales Comitetul Executiv al 
partidului din care fac parte 42 
de membri.

0 CAIRO — La Cairo a fost 
dat publicității un decret care 
aprobă acordul cu privire la 
înființarea Băncii africane de 
dezvoltare. Acest acord a fost 
semnat între R.A.U., Algeria, 
Ghana, Guineea, Mali și Ma
roc. Capitalul băncii a fost 
fixat da 30 milioane de dolari. 
Banca va acorda împrumuturi 
și credite pentru înfăptuirea 
diferitelor proiecte de dezvol
tare în domeniul industriei, a- 
griculturii și transporturilor 
în țările Africii.

0 SANAA 14 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează

președintele Republicii Yemen, 
Sallal, a declarat la 13 aprilie ci 
în cursul săptămînii viitoare va 
conduce o delegație a Yemenului 
la Cairo pentru a discuta pro
blema posibilei aderări a Yeme
nului la Republica Arabă Unită.

0 NEW 'YORK. — Agenția U.P.I, 
transmite că Senegalul a reînnoit 
cererea sa cu privire la convoca
rea Consiliului de Securitate pen
tru discutarea recentei agresiuni 
portugheze împotriva acestei țări.

După cum se știe, avioane por
tugheze au întreprins la 9 aprilie 
un atac aerian împotriva satului 
Boumack, situat în apropiere de 
frontiera Senegalului cu Guineea 
portugheză.

Ousmane Soce Diop, reprezen
tantul Senegalului la O.N.U., a 
sosit la New York.

După cum relatează agenția 
France Presse, citind cercuri bine 
informate din cadrul O.N.U., Con
siliul de Securitate va fi convocat 
Ia 16 sau cel mai tîrziu la 17 apri
lie.

0 SAIGON. — Agenția Asso
ciated Press relatează că în re
giunea de junglă din provincia 
Tay Ninh a avut loc o nouă cioc
nire între patrioții sud-vietnamezi 
și o companie de parașutiști die- 
miști. Această ciocnire, mențio
nează agenția, „a fost una din 
cele mai aprige lupte din 
cursul anului”. 18 parașutiști die- 
miști au fost uciși ți alți 27. ră
niți.

Agenția de presă a patrioților 
sud-vietnamezi „Eliberarea” re
latează că în cursul ultimelor luni 
un mare număr de soldați și o- 
fițeri diemiști au fost uciși ți 
răniți. Printre aceștia sînt și 23 
de militari americani. Totodată, 
relevă agenția, 628 de militari au 
dezertat din rîndurile armatei 
diemiste trccind dc partea patrio
ților.

0 BERLIN. •— Revista „Re- 
vue” care apare la Munchen, a 
publicat în ultimul său număr un 
articol intitulat „Știința germană 
se află în suferință” în care se 
arată că în R.F.G. este nevoie în 
prezent de 95 000 de ingineri ți 
tehnicieni.

Revista subliniază că în timp 
ce pentru înarmare au fost chel
tuite anul trecut în Germania 
occidentală 16,3 miliarde mărci, 
pentru știință și cercetări știin
țifice au fost alocate numai 2 
miliarde mărci. în asemenea con
diții, scrie în încheiere revista, 
„nu putem ține pasul ctt știința 
care se dezvoltă 
lume

au 
de 

nu-

peste o 
marșul 
lozinca

Partici- 
la 11 a-

organizat de 
împotriva 

pârtiei-

apel în care îi 
mai grabnic 

interzicerea

ține-

care dezvăluie pregătirile in vederea

americanSituația
LONDRA1. 15 (Agerpres). — Toa

te ziarele britanice de duminică 
scot în evidență senzația provo
cată în rîndurile opiniei publice și 
în cercurile politice din Anglia de 
difuzarea unui document prin care 
se dezvăluie date secrete în legă
tură cu pregătirile guvernului con
servator „în eventualitatea unui 
război nuclear". După cum se 
știe, în acest document, publi
cat de o organizație care arată 
că luptă pentru dezarmarea nucle
ară a Angliei, sînt indicate o serie 
de „adăposturi" și „sedii secrete“ 
ale autorităților guvernamentale 
pentru eventualitatea că „Londra 
ar fi amenințată". In cursul mar
șului Aldermaston-Londra sîmbătă 
după-amiază o parte dintre pârtiei- 
panțl au manifestat de altfel în 
fața unuia din aceste „sedii secre
te” situat undeva în comitatul 
Berkshire. Ziarele subliniază că, în

încercarea d9 a păstra In contl- 
nuara secretul, autoritățile au in
terzis ziarelor să publice date cu 
privire la situarea exactă a aces
tui sediu, Săptăminalul „Sunday 
Express“ subliniază că deși de
monstranții au fost respinși de po
liție, care a intervenit cu brutali
tate împotriva lor, nu au fost ope
rate arestări tocmai pentru că 
autoritățile doresc să împiedice 
publicitatea eventuală în jurul u- 
nor asemenea adăposturi secrete.

In urma difuzării acestui docu
ment, care, relatează agențiile de 
presă, a fost prezentat și deputa- 
ților, un mare număr de reprezen
tanți ai opoziției laburiste au arătat 
că vor depune interpelări guvernu
lui cerindu-i precizări în legătură 
cu planurile secrete. S-au anunțat 
dezbateri parlamentare în aceste 
probleme pentru ziua de 25 aprilie.

VIENTIANE 14 (Agerpres). 
— Generalul Sinkapo, repre
zentant al comandamentului 
suprem al forțelor armate ale 
Patet-Lao, a primit pe membri 
ai Comisiei internaționale 
pentru Laos, cărora le-a vorbit 
despre evenimentele 
lea Ulcioarelor.

Sinkapo a declarat 
darea care domnește 
Ulcioarelor se datorează acți
unilor provocatoare ale ofițe
rilor reacționari cu înclinații 
proamericane care au împuș
cat 27 de soldați, au tras asu
pra unui detașament al trupe
lor Patet-Lao, rănind zece mi
litari. Nu este vorba, a subli
niat Sinkapo, de un conflict 
între trupele neutre și forțele 
Patet-Lao, ci de activitatea 
subversivă provocatoare pe 
care cercurile reacționare o

din Va-

că încor- 
în Valea

desfășoară în cîrdășie cu ban
diți și provocatori.

După cum anunță postul de 
radio „Vocea Patet-Lao”, Sin
kapo a propus primului mi
nistru Suvanna Fumma să or
done trupelor neutre să înde
plinească întocmai obligațiile 
pe care el le-a asumat în ca
drul întîlnirii avute la 4 apri
lie cu reprezentanți ai forțelor 
armate ale Patet-Lao, în ca
drul căreia cele două părți au 
căzut de acord să continue 
consultările în vederea elabo
rării unor măsuri comune îm
potriva sabotorilor și provoca
torilor și restabilirii rapide a 
păcii și liniștei în Valea Ul
cioarelor.

VIENTIANE 14 (Agerpres). — 
Prințul Suvanna Fumma, primul 
ministru al Laosului și prințul 
Sufanuvong, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, au sosit la 
14 aprilie în Valea Ulcioarelor. 
După cum relatează 
V.N.A., scopul călătoriei 
Valea Ulcioarelor este de 
da încordarea care s-a 
după asasinarea lui

agenția 
lor în 
a lichi- 
produs 
Quinim 

Folsena, ministrul afacerilor ex
terne al Laosului, în urma activi
tății anumitor elemente corupte. 

Suvanna Fumma a dat instruc
țiuni severe pentru a se pune 
capăt ciocnirilor care au avut loc 
aici.

După întîlnirea cu generalul 
Kong Le și cu generalul Sinkapo, 
anunță agenția Reuter, Suvanna 
Fumma a declarat ziariștilor că 
reprezentanții diferitelor gru
pări din Valea Ulcioarelor s-au 
angajat să pună capăt luptelor 
pentru a-i da posibilitatea 
aplaneze diferendele.

să

întreaga

Miting Ia Londra împotriva 
rasiștilor din Republica Sud- 
Africană. La miting s-a ce
rut încetarea furnizării de 
arme regimului rasist sud-a- 

frican.

Tratativele tripartite

de la Cairo
CAIRO 15 (Agerpres). — La 

14 aprilie, la Cairo, au continuat 
tratativele tripartite în vederea 
constituirii uniunii federale între 
R.A.U., Siria și Irak.

Agenția France Presse anunță 
că după ședința plenară a dele
gațiilor celor trei state din sea
ra zilei de 14 aprilie, Alt Sabri, 
președintele Consiliului Execu
tiv al R.A.U., a făcut o declara
ție în care a anunțat că delega
ții „au ajuns la un acord asupra 
bazelor constituționale ale sta
tului federal arab”. în ziua de 
16 aprilie, a precizat el, comisia 
tripartită se întrunește pentru e- 
laborarea unui proiect de comu
nicat în care vor fi expuse prin
cipiile Cartei naționale a 
lui federal, 
„bază pentru
ții politice a celor trei regiuni ce 
alcătuiesc statul federal arab”. 
Comunicatul va cuprinde, de a- 
Semenea, principiile constituției 
statului federal ce urmează a fi 
supusă plebiscitului populației 
din statele componente. Data 
plebiscitului nu a fost fixată, 
însă, potrivit declarației lui Sa
bri, el va fi organizat în cel mult 
șase luni.

Aii Sabri a făcut Yunoscut, de 
asemenea, că delegații au hotărît 
să întreprindă măsuri imediate 
pentru instituirea unui comanda, 
ment militar unit, pentru unifi
carea politicii externe ți pentru 
crearea unor comitete în vederea 
formării pieței comune a statului 
federal.

itatu-
care vor servi ca 
unificarea activită-

Mînă de lucru ieftină din 
Spania pentru agricultura 
elvețiană. Recent, 1 500 ti
neri șomeri spanioli, lipsiți 
de posibilitatea de a munci 
în țara lor, au plecat să lu
creze „sezonieri" în agricul
tura Elveției. In fotografie : 
Aspect din gara Geneva- 

Cornavin.
Foto : A.S.L.-Lausanne

încercare fle lovitura

WASHINGTON. 15 (Ager
pres)— Agenția United Press 
International anunță că batis- 
caful „Trieste”, care urmează 
să ajute la cercetarea cauzelor 
care au provocat scufundarea 
submarinului „Thresher”, a 
fost instalat la 15 aprilie pe 
un doc plutitor în portul San 
Diego (California) și se în
dreaptă spre New London 
(Connecticut) prin Canalul Pa
nama pentru a merge spre 
locul în care 
dat „Thresher“, 
tul batiscafului, 
Keach, și-a exprimat speran
ța că batiscaful va putea ajuta 
probabil, la „soluționarea mis
terului scufundării submarinu
lui „Thresher”. Totodată el a 
subliniat că succesul misiunii 
batiscafului „depinde de pri
ceperea navelor de cercetare 
de a localiza submarinul scu
fundat și de direcția curente
lor”. După cum menționează 
agenția U.P.I., „Trieste” circulă 
vertical „și nu este capabil de 
deplasare laterală". De aceea, 
el va trebui să fie lansat în 
imediata apropiere a submari
nului „Thresher”. Comandan
tul batiscafului a mai declarat 
că va trebui să treacă două 
sau trei săptămîni înainte ca 
„Trieste” să fie gata să explo
reze soarta submarinului 
„Thresher”.

Intre timp, forțele navale ale 
S.U.A. și-au concentrat cerce
tările pe o suprafață circulară 
cu o rază de 6 mile, încercînd 
să stabilească locul exact în 
care se află în prezent subma
rinul „Thresher”. Navele de 
cercetare lansează semnale so
nore în speranța că ecourile se 
vor întoarce după ce se vor 
lovi de submarin, ajutîndu-le 
astfel să fixeze amplasarea 
exactă a acestuia.

Totodată, după cum anunță 
agențiile de presă, în cadrul

s-a scufun- 
Comandan- 
Conald L.

„Thresher
unui tribunal, creat special de 
forțele navale pentru a cerceta 
condițiile dezastrului, s-au 
făcut mai multe depoziții care, 
potrivit agenției Associated 
Press, „au prezentat tabloul 
dramatic al ultimelor momente 
ale submarinului „Thresher” 
înainte de a se scufunda”. Po
trivit depozițiilor, nava de 
escortă „Skylark” a primit 
ultimul mesaj de pe Thresher 
în care se spunea: „Avem 
mici dificultăți. Ne pregătim 
să ieșim la suprafață. Vă 
ținem în curent”. Aproape ime
diat după acest mesaj s-a auzit 
„ un sunet surd, asemănător 
zgomotului făcut de o navă 
care se sfărîmă”. Nava „Sky
lark” a făcut eforturi pentru 
a relua legătura cu „Thresher”. 
De pe „Skylark” s-au lansat 
grenade submarine pentru a 
atrage atenția submarinului 
„Thresher“. Metodele n-au 
dat nici un rezultat. Ceva mai 
tîrziu, echipajul de pe „Sky
lark” a zărit pata de ulei care 
a dat primele indicii în legă
tură cu soarta submarinului.

Potrivit declarației lui 
Korth, secretar de stat pentru 
problemele navale din Mini
sterul de Război al S.U.A., în 
prezent se efectuează o revi
zuire a „întregului plan de 
construcție” a submarinelor de 
tipul lui „Thresher”. „Fără 
îndoială, a spus el, că va fi 
cercetată integritatea de con
strucție a carcasei submarinu
lui”.

Guvernul american, scrie zi
arul englez „Daily Worker”, 
pretinde că submarinele înzes
trate cu 
prezenta 
oricăror accidente și că, prac
tic, ar 
Soarta tragică a lui 
her“ dovedește, arată în conti
nuare ziarul, inconsistența șl 
absurditatea acestor afirmații«

rachete „Polaris” ar 
garanții împotriva

fi „invulnerabile”.
„Thres-

de stat In Haiti

„Scumpe domnule director' I 
*— așa începeau, fără îndoială, 
numeroase scrisori adresate 
doctorului Fritz Aurelius Goer
gen, directorul companiei me
talurgice Phoenix Rheinrohr 
A.G. din Düsseldorf. Cei care 
foloseau această banală formu
lă de politețe nici nu bănuiau 
poate cită dreptate au.

Fritz Aurelius Goergen, rudă 
a marelui monopolist vest-ger- 
rnan Thyssen, este un director 
scump în sensul propriu al cu- 
vîntului. La începutul lunii 
martie a.c., cînd s-a decis să-și 
părăsească postul pentru a-și 
vedea de „unele treburi perso- 

firmei a 
condițiilor 
s-au plătit

— 200 000 mărci ca avans 
asupra tantiemelor.

Așadar, Goergen a primit în 
total din partea firmei (care 
face parte din concernul Thys
sen) „modesta“ sumă de

se poate de bine tot timpul cit 
a ocupat postul de director. 
Astiel, așa cum a reieșit din 
raportul oficial al firmei Phoe
nix .Rheinrohr A. G., în 1961,

înseninări
nale", conducerea 
anunțat că, potrivit 
stipulate în contract 
lui Goergen :

— 2 448 000 de 
„preaviz de lichidare".

mărci ca

2 648 000 de mărci. Putem adău
ga că, potrivit celor relatate de 
buletinul de presă vest-german 
„VOLKSWIRTSCHAFT" din 
care am extras și datele de 
mai sus, Goergen a dus-o cît

opt directori ai firmei, printre 
care și Goergen au primit 
1598 727 de mărci (aproximativ
200 000 de mărci fiecare); în 
1962 șase directori ai firmei, au 
primit 4 754 000 de mărci

(aproximativ cîte 800 000 
mărci fiecăruia).

Vă propunem acum să com
parați următoarele cifre. Potri
vit aceluiași raport oficial, în 
1962 cei 30 000 de muncitori și 
funcționari ai companiei au pri
mit salarii însumînd 211 970 000 
de mărci. Aceasta înseamnă în 
medie cîte 7 000 de mărci pe 
an. Iar „scumpul' director 
Goergen primește un onorariu 
anual de 800 000 de mărci și 
bagă în buzunar „la lichidare' 
peste 2 600 000 de mărci.

Recomandăm aceste cifre 
comparative ca ilustrare a afir
mațiilor multor publiciști și 
politicieni burghezi care pro
slăvesc „egalitatea socială" și 
„colaborarea dintre clase' din 
Republica Federală Germană.

E. R.

PORT AU PRINCE 15 (Ager
pres). — In. legătură cu încer
carea de lovitură de stat care a 
avut loc în Haiti, agenția Pren
sa Latina transmite că printre 
cei patru ofițeri, care s-au refu
giat la ambasada Braziliei din 
Port au Prince se află colone
lul Lionel Ferat, comandantul 
regiunii de vest a țării, precum 

i un locotenent colonel și doi 
maiori. In același timp s-a a- 

t că șase ofițeri superiori 
au fost demiși din armată.

Potrivit relatărilor corespon
dentului agenției Prensa Lati
na, într-o încercare de a de- 

1“ de care, se 
bucură în țară dictatorul hai- 
tian, François Duvalier, a adus 
cu forța la 14 aprilie, în capi
tala țării, un mare număr de !ă- 
rani. Ei erau îmbarcați în cami
oane și autobuze care erau în- 

: de unități ale gărzii 
personale a lui Duvalier. în ca- 

Ipitala Republicii Haiti continuă 
să staționeze trupe.

h
Inunțat 

au fos’

I
Imonstra „sprijinul 

hnriirM în tară di

I
I.....
! conjurate

personale La Mexico City a luat ființă o uniune a țărănimii independente care militează pentru 
pace, împotriva manevrelor cercurilor imperialiste. In iotograiie: aspect de la o adunare a 

acestei uniuni. Foto . prensa Latina-Havana
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