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Zeci de mii de tineri pe șantierele
muncii
patriotice

Proletari din toate țările, uniți-vă

■ uminică 29 martie. în această zi în
sorită de primăvară, zeci de mii de 
tineri de la orașe și sate, și-au dat 
întîlnire pe șantierele muncii pa
triotice hotărîți ca, încă din primele 

luni ale anului să-și îndeplinească cu cinste 
angajamentele luate în întîmpinarea celei de 
a XX-a aniversări a Eliberării patriei.

Organizați în brigăzi de muncă patriotică, 
pentru ca bilanțul muncii lor să fie cît mai 
bogat, tinerii s-au îndreptat din primele ore 
ale dimineții spre obiective ale muncii pa
triotice dinainte stabilite : plantarea pomi
lor, curățirea pășunilor, precum și amenaja
rea de spații verzi în orașe și spre multe alte 
obiective importante. Entuziasmul și hărnicia 
tinerilor s-a concretizat în frumoase realizări.

Mai mulți reporteri și corespondenți re
gionali ai ziarului nostru au surprins mo
mente din activitatea de muncă patriotică 
desfășurată duminică în întreaga țară.

(CITIȚI IN PAGINILE II— III REPORTAJUL)
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Festivalul

pornit sîm- 
două zile la

în perioada
U.T.M, vor

mine- 
vederea măririi 
de metal. Mine- 
furnalelor în a- 

pildă, a avut un

• Depoul CFR Caransebeș a 
fost dotat recent cu primul grup de 
locomotive Diesel electrice romî- 
nești, date în exploatare în cadrul 
regionalei CFR Timișoara. Cu aju
torul acestora se remorchează tre
nuri directe de mărfuri pe linia 
Reșița — Turnu Severin. Introdu
cerea transportului de mărfuri cu 
locomotive Diesel electrice permi
te feroviarilor de pe această rută 
să sporească tonajul pe tren cu 42 
la sută, iar parcursul mediu, pe 
zi, cu 24.0 km.

viitorilor

1.N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE ANUL 1963
Muncitorii, tehnicienii și 

inginerii de pe șantierele ma
relui centru siderurgic Hune
doara s-au adunat luni după- 
amiază în sala clubului din 
localitate und'e au sărbătorit 
un eveniment deosebit. Pen
tru realizările obținute în în
trecerea socialistă din anul 
1963, colectivului întreprinderii 
de construcții siderurgice Hu
nedoara i s-a decernat Steagul 
roșu și diploma Consiliului 
Central al Sindicatelor de 
fruntaș pe țară în ramura 
construcției industriale.

Bilanțul realizărilor este bo
gat. Productivitatea muncii 
pe șantiere a crescut în medie 
cu 2,7 la sută față de plan. 
La prețul de cost s-a înregis
trat o economie de peste 
4 000 000 lei. între altele, con
structorii siderurgiști huned’o- 
reni au terminat și dat în ex
ploatare în anul trecut o fabrică 
nouă de aglomerare a mine
reului de fier, o stație moder
nă de granulare a zgurei de 
furnal și alte obiective indus-

0

ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII SIDERUR- 
GICE-HUNEDOARA
DEPOUL C.F.R. TG. MUREȘ 
S.M.T. — „23 AUGUST1 
ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI LOCALE A 
ORAȘULUI BRAȘOV
UZINA DE SODA GOVORA
ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE „PRO- 
GRESUL“-BUCUREȘTI
TRUSTUL ALIMENTAȚIEI PUBLICE „CARPAȚI"- 
BRAȘOV

triale. La acestea se adaugă, 
de asemenea, lucrările de re
parații capitale și de moderni
zare executate la furnalul de 
700 mc de la Hunedoara și 
furnalul nr. 2 d'e la Călan.

★
Stațiunii de mașini și trac

toare „23 August" din regiu
nea Dobrogea i s-a decernat 
pentru a doua oară Steagul 
roșu și diploma de stațiune 
fruntașă pe ramură în între
cerea socialistă pe țară pe a- 
nul 1963.

Harnicul colectiv de aici a 
obținut rezultate deosebite 
în muncă. Planul d'e producție

pe anul trecut a fost depășit 
cu 11 220 ha. Pe suprafața de 
4 300 ha cultivată cu grîu în 
G.A.C, deservite de această 
stațiune s-au obținut în me
die cîte 2 200 kg la ha, iar pe 
4 134 ha cultivate cu porumb 
pentru boabe s-a realizat o 
producție de 3 300 kg la^ ha.

Mecanizatorii sînt hotărîți 
ca și în acest an să obțină noi . 
succese în muncă. Folosind 
fiecare ceas bun de lucru și 
întreaga capacitate a tractoa
relor și mașinilor, ei au reușit 
șă însămînțeze cu mazăre, 
borceag, in pentru ulei și alte 
culturi din prima urgență în-

treaga suprafață planificată, 
iar pe circa 4 500 ha care va fi 
însămînțată cu porumb, să 
execute lucrări de reținere a, 
apei în sol.

★
Steagul roșu și diploma de 

întreprindere fruntașă pe ra
mura materialelor de con
strucții, în întrecerea socia
listă desfășurată anul trecut, 
au fost conferite întreprinde-' 
rii de prefabricate „Progresul" 
din București.

In 1963, planul producției 
globale a fost îndeplinit în 
proporție de 112,6 la sută; 
productivitatea muncii a cres
cut cu aproape 2 la sută ; be
neficiile realizate peste plan 
ajung la circa 1 850 000 lei; 
economiile peste prevederi la 
prețul de cost sînt de aproape 
4 milioane lei, suină ce echi
valează cu prețul de livrare a 
panourilor pentru mai mult de 
300 de apartamente.

(Agerpres)
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ÎN EXCURSIE

In dimineața zilei de 30 
martie, minerii din exploată
rile carbonifere din întreaga 
țară și-au îndeplinit sarcinile 
pe primul trimestru in a- 
cest an.

In această perioadă, ei au 
extras din abataje cu peste 
100 000 tone cărbune cocsiiica- 
bil și energetic mai mult de- 
cît în primul trimestru al a- 
nului trecut. Acum, in numai 
trei luni de zile se realizează 
aproape întreaga producție de 
cărbune a anului 1938.

A
Intensificînd întrecerea so

cialistă pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cin
stea celei de a 20-a aniversări 
a eliberării patriei, Jurnaliștii 
din întreaga țară și-au înde
plinit planul de producție la 
fontă pe primul trimestru 
înainte de termen. Ei au rea
lizat de la începutul anului și 
pînă în prezent o cantitate 
de fontă cu circa 77 000 tone 
mai mare decît realizările din 
primele trei luni ale anului 
trecut. în fruntea întrecerii 
s-au situat anul acesta fur- 
naliștii huhedoreni, urmați de 
cei de la Călan și Vlahița.

★
Minerii din exploatările de 

fier din țară și-au îndeplinit 
sarcinile de producție pe pri
mul trimestru din acest an 
cu două zile mai devreme.

O atenție deosebită a fost 
acordată în această perioadă 
îmbunătățirii calității 
reurilor, în 
conținutului 
reul trimis 
cest an, de 
conținut în metal cu 1 la sută 
mai mare decît cel stabilit 
prin plan. Aceasta a permis 
să se realizeze, peste plan, o 
cantitate de metal în minereu 
de 2 200 tone, care a fost li
vrată furnalelor din țară.

Excursiile sînt plăcute în orice ano
timp, dar primăvara au parcă un 
farmec deosebit. Atrași de vremea 
irumoasă, numeroși studenți din fa
cultățile Capitalei au 
bătă într-o excursie de

Predeal.
'Avem convingerea că 
următoare, organizațiile 
adresa unui număr tot mai mare de 
tineri invitația de a porni, în zilele 
de răgaz, în asemenea excursii să ad

mire frumusețile patriei, 
să cunoască noile obiec
tive industriale care s-au 
înălțat în acești ani, mo
numente istorice, oameni 

și locuri noi.
Foto : N. COMĂNESCU

artiști s-a încheiat

SPORT

Fază din meciul de fotbal dintre echipele Progresul—Dinamo- 
București.
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S-a încheiat cel de-al 
6-lea Festival republican al 
școlilor și institutelor de 
artă organizat de Ministe
rul învățămîntuiui. Timp 
de o săptămînă, peste 600 
dintre cei mai talentați 
elevi si stud'enți din învă- 
țămîntul artistic mediu și 
superior, au susținut, în 
fața unui numeros public, 
concerte, recitaluri, specta
cole de teatru, operă și ba
let care au cuprins lucrări 
din creația universală și 
originală, clasică și con
temporană. De asemenea, 
elevii și studenții școlilor, 
facultăților și institutelor 
de arte plastice au pregă
tit 3 500 lucrări dintre care 
mai bine de 400 se află ex
puse în sala Dalles.

La sfîrșitul celor 7 zile 
de trecere
aproximativ 400 elevi 
studenți care au obținut

în revistă,
Și

cele mai bune rezultate, au 
fost distinși cu diplome de 
onoare și numeroase pre
mii.

Luni seara, în sala Tea
trului de Operă și Balet a 
avut loc spectacolul de în
chidere a actualei ediții a 
Festivalului.

Prima parte a spectaco
lului a fost susținută de so
liști instrumentiști ai șco
lilor de 8 ani și medii de 
muzică, ai Conservatorului 
„Gh. Dima" din Cluj, de 
elevi ai școlilor de core
grafie care au prezentat 
selecțiuni de balet. In cea 
de a doua parte și-au dat 
concursul studenții conser
vatoarelor din centrele uni
versitare București, Iași și 
Cluj.

Spectatorii au aplaudat 
cu căldură realizările tine
relor talente.

(Agerpres)

Scenă din comedia „Căsătorie ciuda
tă" de M. Kalman, în interpretarea 
studenților de la Institutul de teatru 

din Tg. Mureș

Foto : EMIL COJOCARU

imagine des întîlnită în 
aceste zile la sate. Dumini
că, pe dealurile din vecină
tatea Hîrșovei, regiunea 
Dobrogea, tinerii colectiviști 
din comuna Ciobanu, mobi
lizați de organizafia U.T.M., 
au participat la curățirea 
izlazului gospodăriei care se 
întinde pe suprafața de 250 

de hectare.

Foto: I. CUCU

• In secția de forjă a Uzine
lor mecanice de mașini și utilaj 
minier din Baia Mare a intrat în 
funcțiune o presă cu excentric de 
630 tone, pentru debitarea la rece 
a materialului din care se confec
ționează bile pentru morile insta
lațiilor de preparare a minereuri
lor. Noua presă contribuie la cre
șterea de peste două ori a produc
tivității muncii în operația de de
bitare a țaglelor.

• Un colectiv de radio-amatori 
din cadrul radio-clubului regional 
Argeș a construit și experimentat 
o antenă unică în țară. Noul tip 
de antenă direcțională permite di
rijarea undelor herțiene de emisie 
în direcțiile dorite. La construcția 
ei, radio-amatorii au folosit mate
riale din resurse locale.

TELEGRAMĂ

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Mult stimate tovarășe Maurer,

Vă mulțumesc călduros dumneavoastră, precum și Consi
liului d'e Miniștri al Republicii Populare Romîne, pentru 
felicitările adresate cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a 
zilei mele de naștere. Adînc mișcat, am primit expresia prie
teniei noastre de nezdruncinat și a coeziunii noastre socia
liste. Vă răspund călduros la salutările dumneavoastră 
frățești.

OTTO GROTEWOHL
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Ger mana



învingătorii n-au dovedit

Întrecerile sportive din 
prima etapă a Spartachiadei 
Republicane au atras și nu
meroși tineri din orașul 
Onești. In aceste zile, 
la bazele sportive din 
localitate au loc con
cursuri atractive de at
letism, gimnastică, tir, jocuri 
de volei, handbal etc. Iată 
o imagine de la întrecerile 
de atletism, organizate de 
asociația sportivă „Victoria" 

din Onești.

SPARTACfflADA REPUBLICANA
® In raionul Ploiești

PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru).
.Duminica la baza sportivă din comuna Negoești peste 200 

de tineri constructori de la I.S.C.M. Brazi, participant la 
Spartachiada republicană, s-au întrecut la discipline sportive 
ca volei, haltere, atletism, aruncarea greutății, tenis de masă și 
popice. La întreceri au participat tineri de pe șantierele de 
construcții nr. 1 și 2. Cîștigătorii probelor la aruncarea greu
tății și la atletism sînt constructorii Sandu Zaharia și Petre 
Mihai. Cîștigător la tenis de masă a devenit mecanicul Mi
hai Androc, la popice — Gheorghe Cincu și Ștefan Iancovici, 
iar la șah— Ștefan Scarlat. A fost declarată fruntașă echipa 
de volei a șantierului nr. 1 care a avut o bună comportare 
sportivă.

în cadrul aceleiași competiții de masă, la Rafinăria Plo- 
iești-sud s-au desfășurat probele de popice. Au fost prezenți 
la această întrecere peste 120 de participanți. Peste 110 ti
neri de la Institutul de proiectări-schele au dat proba 
la tir.

In comuna Bucov aproape 1 000 de participanți de la 
școala de conducători auto din localitate s-au întrecut la 
cîteva probe de bază ale competiției, cum ar fi, atletism, 
haltere, ciclism etc.

In aceeași zi, aproape 200 fete de la Fabrica „Dorobanțul" 
Ploiești s-au întrecut la baza sportivă a Asociației „Flamura 
roșie" La cros, tenis de masă, aruncarea greutății etc.

Numărul tinerilor care s-au întrecut duminică în orașul 
Ploiești pe stadioane și pe bazele sportive ale asociațiilor, 
în săli și cluburi este de peste 7 000.

o In raionul
Gura Humorului

întrecerile sportive din prima etapă a Spartachiadei republicane 
au atras numeroși tineri din raionul Gura Humorului (regiunea Su
ceava). O cifră concludentă : peste 6.000 de tineri din raion au luat 
startul la cea mai importantă competiție sportivă de masă din 
acest an.

O participare numeroasă s-a înregistrat, de exemplu, la asociația 
sportivă „Avîntul" de pe lingă întreprinderea forestieră din Frasin. 
Numai după cîteva zile de la începerea competiției, aproape 600 de 
tineri și-au înscris numele pe listele participanților. Printre aceștia 
se află tineri muncitori și tehnicieni care lucrează în ramura fores
tieră, precum și numeroși elevi din localitate. Dar să vă relatăm 
cîteva aspecte din primele întreceri sportive...

...Pe scena amenajată în sala clubului din Frasin, un grup de 
gimnaste își fac încălzirea, sub îndrumarea atentă a profesorului de 
educație fizică Ion Munteanu. Tinerele concurente au deprins do 
scurt timp tainele acestui sport. Pregătindu-se cu perseverență, ele 
au reușit să ia un... start bun. Timp de aproape 30 de minute, fetele 
au prezentat un frumos spectacol sportiv. Exercițiile de gimnastică 
acrobatică, ca și piramidele efectuate, au fost răsplătite cu aplauze 
și note bune. S-au remarcat tinerele : Niculina Hanusiac, Georgeta 
Sorohan, Dana Solcan, care au obținut note bune și la întrecerile 
pentru cucerirea insignei de polisportiv.

într-o sală alăturată au început întrecerile de tenis de masă, la 
care și-au dat întîlnire circa 60 de tineri. în prima partidă și-au 
disputat întîietatea tinerii muncitori forestieri Vasile Jemna și Florin 
Caraciuc, cotați printre cei mai buni la sportul cu paleta. Concu- 
renții s-au dovedt de forțe sensibil egale, fiind necesar să se dispute 
3 seturi pentru a decide învingătorul. Pînă la urmă, victoria a re
venit lui Vasile Jemna. o cnjor *

aceeași dragoste pentru spectacol

uplajul interbucurc- 
ștean s-a desfășurat 
într-un cadru ideal: 
soare mult — în 
sfîrșit, primăvăratec 
— adieri de vînt 
răcoroase, mirosind

a iarbă fragedă, șaptezei de mii 
de spectatori, trompete, clopoței, 
urale.

Meciul din deschidere Rapid- 
Steaua 2—o se înscrie în capul 
listei celor mai frumoase jocuri 
văzute în ultima vreme de noi.
Ceferiștii; în formația în care au 
învins U.T.A. pe teren propriu, 
au evoluat așa cum dorim să o 
facă toate echipele din prima ca
tegorie : vijelioși și derutanți în 
ofensivă, prudenți, calmi și ex
trem de bine organizați în apă
rare. Ințelegînd (sperăm că o dată 
pentru totdeauna) că arma numă
rul 1 în fotbal este atacul, elevii 
faimosului portar de pe vremuri, 
Valentin Stănescu, au asaltat și 
măcinat în permanență apărarea 
militarilor. Extremele, și în spe
cial Năsturescu, duminică cel mai 
bun om de pe teren, au acționat 
în viteză, pe spații largi, mijlo
cașii, recunoscuți ca șuteuri de 
talie, au destrămat în zona lor de 
acțiune tentativele ofensive ale 
adversarilor, și au servit mingi 
„printre" și la picior tripletei, iar 
apărarea, în frunte cu Andrei, a 
închis perfect drumul lui Con
stantin și colegilor lui. Ceea ce a 
plăcut în mod deosebit în acest 
joc a fost plusul de gîndire pe 
care l-a arătat Rapid, transpus 
în combinații pline de fantezie 
(așii driblingului Dumitriu II și 
I. Ionescu parcă făceau să sca
pere mingea) în găsirea celui mai 
bun culoar de șut și în precizia, 
aș îndrăzni să spun, matematică, 
cu care își trimiteau pasele.

Incîntate, tribunele au reacțio
nat prompt și băieții (din ambele 
echipe) au răspuns cu un joc 
care creștea în încordare și fru
musețe de la un minut la altul. 
Scorul, (amintesc cele j lovituri 
năpraznice în bară) Rapid ar fi 
putut să-l urce la cinci goluri. 
Sau, poate, și mai sus. N-a izbu
tit pentru ca Dumitriu II și Co- 
dreanu, aflați în situații, clare, au 
tras, cred, cu ochii închiși. Păcat 
de atîtea situații, frumos con

cepute și irosite din pripeală, nea
tenție sau pur și simplu din 
teama de a șuta.

Steaua, intrată pe teren ca fa
vorită (cu toate că după părerea 
multora meciul câștigat la C.S.M.S. 
cu un scor amar pentru ieșeni, 
n-a fost concludent în ce privește 
valoarea atinsă de militari) a ple
cat fără nici un punct și mai ales 
fără goluri. Atacul ei nu dă ran
dament, Constantin se mișcă gre
oi, trimițînd pasele cu întîrziere 
și defectuos, Voinea aleargă cu 
capul în pămînt, iar Pavlovici 
(potrivit unei tactici care începe 
să devină tradiție, antrenorii îl 
țin jumătate din timp pe tușă)... 
de Pavlovici, de data aceasta, nu 
ne-am dat seama că există în 
teren decît în momentul în care 
se comiteau faulturi. Trebuie to-

Consemnări 
pe marginea 

cuplajului 
interbucureștean 

tuși spus ca echipa militară n-a 
jucat prost, dar a jucat disperat 
pentru puncte, și, avînd în față 
o echipă cu o concepție despre 
fotbal opusă, fatal, a pierdut.

Partida ’ Dinamo-București-Pro- 
gresul s-a încheiat cu același 
scor ca prima, dar ecoul pe care 
l-a stîrnit în tribune a fost stins. 
Amîndouă formațiile s-au complă
cut într-Un joc lent, cu multe 
mingi trimise la adversar și mai 
cu seamă fără acele fulgerări spe
cifice fotbalului. Firesc ar fi fost 
să asistăm la un meci și mai pa
sionant decît cel din deschidere 
(se întîlneau doar primele două 
echipe ale clasamentului) dar 
zeci de minute n-am înregistrat 
decît încîlceală și plictis. Șl lu
mea a început să plece cu mult 
înainte de fluierul final. Pentru 
că e greu să rămîi în tribună cînd 
se joacă cu doi coți mai jos de 
ștacheta ridicată pentru cei din 
prima categorie.

Dinamo București, avînd acum 
un avans de 4. puncte asupra 
urmăritoarei sale imediate, cu 
greu mai poate fi ajunsă. In a- 
ceastă situație, adică nepîndită 
de nici o primejdie, echipa tre
buie să practice un fotbal de ca
litate. Se mizează, însă, mult prea 
mult la Dinamo București (și acest 
lucru trebuie să dea de gîndit an
trenorului Traian Ionescu) pe va
loarea în sine a 3—4 jucători și 
în primul rînd pe valoarea lui 
Ion Pîrcălab. Extremul dreapta di- 
namovist, poate cel mai talentat 
jucător al nostru la ora actuală, 
muncește foarte puțin și nici co
legii nu-l solicită. Face impresia 
de la un timp că ceilalți îl pri
vesc ca pe un fel de salvator al a- 
tacului: joacă ei, joacă, nu le reu
șește jocul și atunci apelează la 
Pîrcălab ; Pîrcălab ia mingea (a- 
devărat ca un maestru) se infil
trează în apărarea adversă, cre- 
ază. o situație de gol și apoi, sa
tisfăcut (satisfăcute și tribunele, 
gindește el) se retrage din nou 
in așteptare. Și la un caz de ne
voie, mai intră o dată în joc.

E prea puțin. Și din partea lui 
Pîrcălab, dar mai ales din partea 
întregii echipe. Dinamo-București, 
este incontestabil, cea mai bună 
garnitură a țării. Dar oferă prea 
puțin fotbal publicului. Nu e vor
ba aici de un accident, e vorba de 
o atitudine care se cheamă, a 
nepăsării față de spectatorul din 
tribună. Altă explicație greu se 
poate găsi.

FĂNUȘ NEAGU

P. S.
Publicul nostru e recunoscut 

(atîtea declarații ale străinilor o 
atestă) ca imparțial și bun cuno
scător al jocului. Cald, afectuos 
și de bun simț — acestea sînt 
trăsăturile lui caracteristice. To
tuși, prin tribune, de la un anume 
timp, ici și colo au pătruns unii 
gălăgioși lipsiți complectamente 
de haz. Cei mulți din jur șl iubi
tori de spectacole sportive cu a- 
devărat plăcute sînt datori să Ic 
amintească despre ținuta demnă a 
spectatorului.

Sîntem convinși că arbitrul din 
tribună va acționa cu eficiență.

• Turneul internațional de 
șah ele la Bordeaux, la care 
participă 36 de jucători, a con
tinuat cu desfășurarea parti
delor din runda a treia. Con
curentul romîn Florin Gheor
ghiu a jucat cu albele împotri
va iugoslavului Măriei. Par
tida s-a încheiat remiză la 
mutarea 36. Alte rezultate : 
Rolland (Franța) — Dura0 — 
(Portugalia) 1—0; Bilek (R. P. 
Ungară) — Tringov (R.P. Bul
garia) remiză: Bergaser (Fran
ța) — Chaude de Silaris (Fran
ța) — remiză; Darga (R.F. Ger
mană) — Gereben (Izrael) 
1-0; Limbos (Belgia) — San
ner (Franța) remiză; O’Kelly 
(Belgia) — Clarke (Anglia) — 
remiză. In clasament conduc 
Gheorghiu și Darga, cu cîte 
2,5 puncte.

• La Viena s-a desfășurat 
dubla întîlnire între echipele 
de popice ale orașelor Bucu
rești și Viena.

La masculin echipa Bucu- 
reștiului a învins cu 4 915 — la 
4882 puncte, iar la feminin au 
cîștigat gazdele cu 2287 la 2272 
puncte. S-au remarcat din se
lecționatele R.P.R., C. Vînăto- 
ru, I. Micoroiu și Elena Pre- 
deanu.

• Proba de spadă din ca
drul campionatelor mondiale 
de scrimă pentru tineret a re
venit francezului Jacques Bro- 
din, care în turneul final a to
talizat 3 victorii El a fost ur
mat în clasaiment de Martin 
Becher (Austria) — 2 victorii, 
Erik Larsson (Suedia) — 1 vic
torie și Yves Boisser (Franța) 
— 0 victorii. Brodin este în 

■ vîrstă de 17 ani și jumătate. 
El este de profesie electri
cian. Brodin a mai obținut me
dalia de aur într-un mare con
curg internațional disputat în 
1962 la Cairo și medalia de 
argint la „Criteriul Mondial al 
Tineretului" de la Gând (1963).

• Selecționata cat. A la fot
bal va întîlni miercuri pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală într-un meei d’e verificare 
formația iugoslavă Sarajevo. 
Jocul este programat să încea
pă la ora 16,15.

«SI

Studentul Slelran Jollvinschi evoluează 
paralele, în cadrul concursului dotat cu „Cupa 

primăverii".

„Cupa primăverii"
la gimnastică

nr. 2 dinSala de sport
Capitală a găzduit, dumi
nică, o interesantă compe
tiție de gimnastică dotată 
cu „Cupa primăverii1-. Pro
tagoniștii au fost sludenți 
ele la institutele și facultă
țile din București, care au 
prezentat un reușit program 
de gimnastică acrobatică.

Întrecerile lă categoria a 
11-a de clasificare au fost 
dominate de studenții de la 
Universitatea „C. 1. Par hon", 
care au obținut cel mai 
mare punctaj : 262,20, cu-

cetind, astiel, trofeul. O 
evolufie remarcabilă au 
avut studenții Stelian Jolt- 
vinsehi, anul IV biologie, 
Ion Lazăr și Ion Carapetru, 
anul IV matematici. Primul 
concurent s-a-impus la pa
ralele, unde a obfinul 9,45 
puncte, la sol — 9,40 puncte, 
inele — 9,35 și sărituri — 
9,15 puncte.

Deosebit de echilibrate 
au fost concursurile la ca
tegoria a lli-a de clasificare. 
Și-au disputat Întîietatea 
componenta echipelor Poli

tehnica, Institutul de științe 
economice și Universitatea. 
In cele din urmă, victoria 
a revenit gimnaștilor de la 
Politehnică, care au acumu
lat 266,40 puncte.

Aceste concursuri au pri
lejuit o bună verificare 
înaintea Campionatelor uni
versitare de 
care se vor 
zilele de 18 ț 
In Capitală.

• gimnastică, 
desfășura în 

șl 19 aprilie,

S. IONESCU

F E
SEHERAZADA -— film pen

tru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). 
UN SURIS IN PLINA VARA: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,15); Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30 18,45; 21): Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). ÎNDRĂGO
STITUL: “ ”■ - - --
14,15; 16,45; 19; 21,15). 
rești (9; 11: 13; '
19: 21); ...........
14,30; 16,45; 19:
dern (10; 12; 15; 17; 19; 
Tomis (9; 11; 13; 15; 17; 
21). CELE TREI LUMI ALE 
LUI GULIVER: Carpați (10: 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Festi
val (9.45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21): Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). LOVITURA DE 
PEDEAPSĂ Capitol (9,30:11,45; 
16,30; 18,45; 21); înfrățirea
între popoare (15,45; 18; 20,15); 
Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,30); 
Volga (10; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). DOMNIȘOARA...
BARBĂ ALBASTRĂ: Victoria 
(9,45; 12; 14,45; 16,30; 18,45;

Republica (9,45; 12;
Bucu-

17 ; 
12;

Mo-
21);
19;

15 :
Melodia (10; 
‘ ~ 21);

21); Arta (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30); Luceafărul (15; 17; 19: 
21). DEZRĂDĂCINATII: Cen
tral (10.30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). TUDOR — Cine
mascop — (ambele serii): Lu
mina (10; 13; 16,15; 19,30). TO
TUL RĂM1NE OAMENILOR : 
Union (16; 18,15; 20,30) ; Viito
rul (16; 18,15; 20,30). LEUL ȘI 
ARMONICA; PtINIȘOARA, 
AVENTURILE UNEI PRI- 
CHINDUȚE; IN LUMEA PĂ
PUȘILOR; UN LOC LA SOA
RE: Doina (de la ora 10). RE
NUL ALB: Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30: 20,30). ÎMPĂRĂ
ȚIA OGLINZILOR STRIMBE; 
VREAU SĂ ȘTIU TOT, NR. 
24; MINGEA DE FOTBAL: 
Timpuri Noi (de la ora 10 la 
17 în continuare; ' 19; 21).
DOAMNA TU HAU: Cultural 
(16; 18; 20). FOTO HABER: 
Dacia (9,15; 12; 14,15: 16,30;
18,45; 21); Colcntina (16; 18,15;
20.30) ; Ferentari (16; 18,15;
20.30) : Cotroceni (15; 17; 19;

21). IOLANTHA: Buzești
(15,30; 17,45; 20); Floreasca (16; 
18,15; 20,30). ROCCO ȘI FRA
ȚII SĂI — ambele serii; Crîn- 
gași (16; 19,15); O ZI CA LEII: 
Bucegi (10; 12: 16; 18,15; 20,30); 
Aurora (9: 11,15; 13,30; 16: 
18,15; 20,30). CEI DOI CARE 
AU FURAT LUNA — cinema
scop: Unirea (16; 18,15; 20,30). 
VACANȚĂ LA MARE: Flacă
ra (16; 18: 20); PISICA DE 
MARE: Vitan (15: 17; 19:
20,45). VI-L PREZINT PE 
BALUEV — cinemascop: Mio-

T E L E V
MARȚI, 31

Orele 18,30 — Universitatea teh
nică la televiziune : Mecanizarea 
preparării betonului, de ing. 
Mihai Anastasiu. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Năzdrăvăniile 
vulpii (IV) : „Judecata leului" a- 
daptare și dramatizare de Sergiu 
Mîloriaru 19,45 — Emisiune de 
știință. 19,55 — Cîntă orchestra de

I

vița (10; 12; 14; 16; 18.15: 20.30). 
CAVALERUL PARDAILLAN 
— cinemascop: Munca (15: 17; 
19: 21). SC ANO BOA: Popular 
(16; 18; 20,30). ERA NOAPTE 
l.A ROMA: Moșilor (16; 19,30). 
MAMELUCUL : Progresul
(15,30; 18; 20,15). OMUL CU 
RICȘA — cinemascop: Flamu
ra (10; 12,15; 16; 18.15: 20,30). 
HAIDUCUL DE PE CERE- 
MUȘ: Lira (15,30; 18; 20,30). 
PAȘI SPRE LUNA: Pacea 
(16; 18; 20).

Z I U N E
MARTIE 1964

cameră a inginerilor. 20,30 — Tea
trul, artă realistă (XI), de conf. 
univ. Ovidiu Drîmbă : „Jucătorul11 
do J. F. Regnard, In romînește de 
Romulus Vulpescu ; „Sincerii* de 
Marivaux ; „Monologul lui Figaro" 
din „Nunta Iui Figaro" de Beau
marchais. In încheiere : Buletin de 
știri și buletin meteorologic.

O

1

Aici, lingă Casa Scînteii, se va crea un parc care va îmbogăți spațiile verzi ale Capitalei. Ca să fie gata cit mai curind, 
peste o mie de tineri entuziaști se întrec în executarea gropilor pentru plantațiile de arbori.

Foto: N. STELORIAN

Entuziastă 
participare la sate

La sate, cum, e și firesc, ti
nerii și-au îndreptat atenția 
spre principalele obiective ale 
muncii patriotice din această 
perioadă : executarea unor lu
crări de plantații, de curățire 
și întreținere a pășunilor, de 
redare de noi terenuri agri
culturii, de transportare a în
grășămintelor naturale pe 
cîmp, de reparare a drumuri
lor și de înfrumusețare a sa
telor și sediilor gospodăriilor 
colective.

Vești interesante am primit 
și din satele regiunii Bucu
rești.

Răspunzînd chemării orga
nizațiilor U.T.M., aproape 
10 000 de tineri din satele și 
comunele raionului Urziceni 
au participat la acțiunile de 
plantare a pomilor și de cu
rățire a izlazurilor. Astfel, ti
nerii colectiviști din comu
nele Alexeni, Bărcănești, Ion 
Roată etc. au plantat 45 000 de 
puieți. Tinerii din Lipia, Fier
binți și Moara Satului au par
ticipat la acțiuni de împădu
rire, plantând puieți pe o su
prafață de 6 ha. în toate co
munele raionului tinerii au 
luat parte la lucrări de în
frumusețare. In curțile școli
lor, la sediile gospodăriilor a- 
gricole colective, în curțile 
sfaturilor populare au fost 
amenajate parcuri și alei.

— Asemenea acțiuni la care 
să participe un mare număr 
de tineri — a declarat repor
terului nostru tovarășul Ion

Zeci de mii de tineri pe șantierele
Lăceanu, prim secretar al co
mitetului raional U.T.M. — 
se vor desfășura și în conti
nuare. Ne-am propus ca în 
perioada următoare să aju
tăm toate organizațiile U.T.M. 
să organizeze brigăzi de mun
că patriotică, care vor lucra 
la împăduriri, redarea de noi 
terenuri agriculturii, la lucră
rile de înfrumusețare și la 
stringer ea fierului vechi.

Un bilanț mobilizator au în
registrat cei peste 3 000 de ti
neri din satele raionului Fe
tești care, pină la ora prîn- 
zului au reușit să planteze pe 
marginea șoselelor 4 000 de 
pomi, să transporte la cîmp 
35 de vagoane de îngră
șăminte naturale, să execute 
reparații la drumuri pe o dis
tanță de 8 km, să sape șanțuri 
în lungime de 630 m etc.

Dar principala acțiune în
treprinsă în acest raion a fost 
aceea pentru plantarea plopu
lui hibrid. Tinerii din co
munele Făcăieni, Kogălni- 
ceanu, Bordușani, Giurgeni, 
Săveni, Jegălia și altele, sub 
îndrumarea specialiștilor, au 
săpat gropi și au plantat 3 420 
plopi în aliniamente.

Comitetul raional U.T.M. 
Fetești a luat o serie de mă
suri pentru ca și în viitor ac

țiunile de muncă patriotică 
să se soldeze cu rezultate 
bune. Astfel, zilele următoare 
150 de tineri din comunele 
raionului vor participa, ală
turi de colectiviști, la amena
jarea unei suprafețe de 320 
hectare de orezărie. De ase
menea, în această săptămînă 
vor continua acțiunile de 
plantare a plopului hibrid.

Cu același entuziasm au 
participat, duminică, la mun
că patriotică și tinerii din sa
tele celorlalte regiunii ale 
țării.

Cine va călători în aceste 
zile cu mașina spre Calafat — 
ne relatează corespondentul 
nostru pentru regiunea Olte
nia — va vedea de-o parte și 
de alta a șoselei plantațiile de 
aliniamente, cu puieți din 
plopul hibrid, executate de ti
nerii din acest raion în ulti
mele zile. Dat fiind faptul că 

.tineretul din raionul Calafat 
și-a luat un angajament im
portant privind acțiunea de 
plantare a plopului negru hi
brid, specie repede crescă
toare de mare eficacitate e- 
conomică, aici s-a deschis un 
vast șantier al muncii patrio
tice care se întinde pe o dis
tanță de 20 de km. Dar mai 
întîi ei au scos și transportat

la gospodăriile agricole colec
tive arborii bătrîni și uscați. 
Apoi au nivelat și arat tere
nul. Duminică, pe traseul co
munei Moțăței, un mare nu
măr de tineri, constituiți în 
brigăzi de muncă patriotică, 
„înarmați" cu lopeți, sape și 
tîrnăcoape ieșiseră la lucru 
încă din primele ore ale di
mineții în vederea pregătirii 
gropilor pentru plantarea 
plopului negru hibrid. La ore
le primului secretarul comite
tului comunal U.T.M. făcea un 
prim bilanț: 550 de gropi.
Mai vrednici au fost, se pare, 
cei din Cetate care, în același 
interval de timp, săpaseră 560 
de gropi și plantaseră peste 
380 puieți. Acțiuni asemănă
toare s-au desfășurat dumini
că și în comunele Dîrvari, 
Plenița, Braniște. După cum 
spunea, seara, tovarășul Vic
tor Chiriță, prim secretar al 
comitetului raional U.T.M., 
peste 2 000 de tineri partici
paseră, duminică, la muncă 
patriotică în raionul Calafat 
iar bilanțul zilei consemna 
executarea a 2 500 gropi, 
plantarea a 2 000 de puieți,

curățirea a 250 hectare de iz
laz.

Din regiunea Hunedoara co
respondentul nostru relatează 
despre acțiunile patriotice din 
cîteva așezări de pe Valea 
Mureșului. Organizația U.T.M. 
din G.A.C. Teiuș, raionul 
Alba, de pildă, a mobilizat ti
nerii la muncă patriotică pen
tru curățirea fînețelor și pășu
nilor pe care urmează să se 
deschidă tabăra de vară a ani
malelor. împărțiți pe echipe, 
tinerii au curățat o suprafață 
de 60 de hectare, adică ultima 
suprafață din cele 350 hec
tare de pășune planificată. 
In zilele următoare tinerii de 
aici vor participa la însămîn- 
țarea. cu ierburi perene a celor 
350 de hectare. In G.A.C. din 
Drîmbar organizația U.T.M. 
i-a mobilizat pe toți cei 40 de 
tineri din sat la acțiunea de 
curățire a pășunilor, pe o su
prafață de 40 de hectare.

O frumoasă activitate au 
desfășurat duminică pe șanti
erele muncii patriotice și ti
nerii din satele regiunii Plo
iești. In comunele raionului

Ploiești, de exemplu, au fost 
mobilizați, de către organiza
țiile U.T.M., peste 8 000 de 
tineri la diferite acțiuni de 
muncă patriotică. Pentru creș
terea suprafețelor de pășune 
80 de tineri din G.A.C. Ciu- 
mați au muncit duminică la 
defrișarea de mărăcini și 
arbuști a unei suprafețe 
de 6 hectare de teren. A- 
semenea acțiuni au fost 
desfășurate de altfel în toa
te cele 47 de comune ale 
raionului Ploiești. Pot fi evi- 
dențiați, pentru rezultatele 
obținute, tinerii din comuna 
Gheorghișa care au curățat 
circa 800 metri liniari de 
șanțuri, au reparat și văruit 
toate parapetele de la podețe. 
De asemenea, cei 180 tineri 
din G.A.C. Drăgănești care 
au curățat de mărăcini, mu
șuroaiele și pietrele de pe 
suprafața de 50 de hectare de 
izlaz.

Acțiuni interesante cu re
zultate frumoase — după cum 
ne relatează corespondentul 
nostru — au avut loc și în sa
tele regiunii Argeș, unde un

număr de peste 7 000 de ti
neri, mobilizați de către orga
nizațiile U.T.M., și-au în
cheiat ziua de muncă patrio
tică cu importante realizări. 
Ei au curățat 300 de hectare 
de izlaz, au săpat 5 km. de 
șanțuri de-a lungul șoselelor, 
au făcut 1 000 de gropi unde 
urmează să se planteze pomi 
fructiferi și ornamentali, au 
plantat 4 000 de pomi și au 
colectat peste 50 de tone de 
fier vechi. Tinerii din raionul 
Drăgășani, bunăoară, au îm
pădurit duminică 5 hectare de 
teren, iar cei din raionul Mus
cel au redat agriculturii, prin 
defrișarea arboretului, o su
prafață de 20 de hectare.

La înfrumusețarea 
orașelor

Mulți dintre acei care au 
venit luni dimineață la „Casa 
Scînteii" au găsit ceva schim
bat în decorul obișnuit al îm
prejurimilor. Cu cîteva zile în 
urmă apăruse o lizieră de 
arbori tineri iar ieri o mare 
suprafață de teren era împîn-

zită de gropi pentru viitoarele 
plantații. Gropile au fost săpa
te de cei peste 1 000 de tineri, 
prezenți duminică, pe acest 
important șantier al muncii 
patriotice. Pe o suprafață de 
156 de hectare, aici se va creea 
un mare parc menit să spo
rească spațiile verzi ale Capi
talei. Pentru crearea noului 
parc se vor planta nu mai pu
țin de 300 000 de diferiți ar
bori, unii deja crescuți pînă 
la 3—4 metri, pini, brazi, spe
cii de foioase și arbori orna
mentali.

Tinerii din raionul 30 De
cembrie s-au angajat, ca, 
pînă la terminarea acestui o- 
biectiv, să fie mereu prezenți 
la lucru pe șantier. Dovadă ? 
Prezența lor numeroasă de 
duminică.

Aproape 500 de tineri din 
organizațiile U.T.M. de la uzi
nele „Grivița roșie" și „Laro- 
met", de la Fabrica de medi
camente „Tableta", de la „Da
cia" și „Tehnometal", au luat 
parte, alături de locatarii nou
lui cartier bucureștean „Pa
jura-Scînteia" la lucrările de



Pentru a învăța și mai bine regulile de circulație, pionierii 
din cercul de electrotehnică și radiofonie al Casei pionierilor 
din Constanța își construiesc semafoare electrice pe care le 

vor monta pe o machetă cu semne de circulație.
Foto : AGERPRES

POȘTA

REDACȚIEI

PETRE TOMESCU — Pan- 
ciu î

De un real folos în activitatea 
dumneavoastră vă va fi și car
tea „Cultura soiurilor de stru
guri pentru masă" apărută de 
curînd în librării. In această 
lucrare veți găsi noțiuni despre 
indicii pedoclimatici pe baza 
cărora trebuie să se aleagă 
terenurile pentru plantațiile 
pentru struguri de masă, lu
crările agrotehnice ce trebuie 
să se aplice plantațiilor tinere 
de pe terenurile neterasate, te- 
rasate și de pe cele nisipoase 
și a plantațiilor mature. Ulti
mul capitol vorbește despre 
valorificarea 
masă.

strugurilor de

GHEORGHE 
goj t

MARIN — Lu

de admitere înta concursul 
școlile tehnice de maiștri meca
nici agricoli se pot prezenta 
absolvenții școlilor profesiona-

Actori bucuroșteni
în turneu

(Agerpres)

I. BODEA

muncii patriotice pașnice Intre state"expresie a coexistenței

Actorii teatrelor bucurește- 
ne sînt deseori oaspeți ai 
spectatorilor din orașele și 
satele țării. Astfel, colectivul 
Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale1' a dat viață persona
jelor din „Nora-, „Aăam 
Eva“, „Surîsul costă un 
lion", „Mașina de scris"

și 
mi- 

în 
fața a peste 11 000 de specta
tori din Ploiești, Cîmpina, 
Băicoi, Moreni, Brașov, din 
Sinaia și Vălenii de Munte.

Interpreții pieselor „Tache, 
lanke și Cadîr", „Jocul de-a 
vacanța" și „Comedia erori
lor", din colectivul Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra", au 
fost aplaudați la Bacău, Bîr- 
lad, Galați, Brăila, Constanța, 
Mangalia, Piatra Neamț, Ro
man și de colectiviștii din co- 

amenajare a spațiilor desti
nate zonelor verzi, la nivela
rea terenurilor dintre blocuri 
și la dislocarea unor căi de ac
ces din incinta șantierului 
Sfatul popular al raionului 
„Grivița roșie" prin serviciul 
de spații verzi, a transportat 
pe șantier, încă de sîmbătă 
seara, uneltele necesare. O- 
biectivele de lucru — blocu
rile G-3, F-3, D-3, H-5 și E-3 
— au fost stabilite din timp. 
Tinerii au săpat ȘÎ transpor
tat aproape 50 mc de pămînt 
șt au pregătit pentru viitoa
rele zone verzi o suprafață de 
aproximativ 600 mp.

Un număr mare de tineri 
au fost prezenți duminică și 
pe alte șantiere ale muncii 
patriotice din Capitală.

Să-i lăsăm pe tinerii din Ca
pitală să-și continue activita
tea și să ne îndreptăm spre 
alte localități, 
la Pitești.

Am amintit 
le desfășurate 
giune. Să-i însoțim acum pe 
cei 800 de tineri din orașul 
Pitești care se îndreaptă spre 
noul complex cultural-sportiv 
ce se construiește la margi
nea orașului. Este un obiec- 

Primul popas,

despre acțiuni- 
în întreaga re-

le de mecanici agricoli cu du
rata de 2—3 ani, care au o 
practică în producție de cel 
puțin 3 ani, care au dovedit în 
activitatea lor că sînt buni or
ganizatori și care sînt reco
mandați de către stațiunile de 
mașini și tractoare, gospodării
le agricole de stat, uzinele de 
reparații pentru utilaj agricol 
sau alte unități agricole de stat 
productive. Cei recomandați 
trebuie să aibă vîrsta de 23— 
30 de ani și serviciul militar 
satisfăcut. Școli tehnice de mai
ștri mecanici agricoli funcțio
nează în orașele București, 
Brașov, Sibiu, Oradea și Cra
iova.

MARIANA ENACHE — Stre- 
haia:

și pedagogice" de 
alege diferite cîn- 
corul școlii dum-

în Editura didactică și pe
dagogică a apărut de curînd 
, .Culegere de coruri pentru 
școli medii 
unde puteți 
tece pentru 
neavoastră.

muna Periș, regiunea Bucu
rești, iar spectacolele cu „Șe
ful sectorului suflete" și „Casa 
inimilor sfărîmate" ale Tea
trului de Comedie din Bucu
rești au fost urmărite la Brea
za, Cîmpina și Brăila. Intr-o 
serie de localități din regiu
nile Crișana și București, ac
torii Teatrului Muncitoresc 
C.F.R. au prezentat „Piatra 
din casă", „Hoții și vardiștii", 
„Băiat bun, dar... cu lipsuri".

în același timp, bucurește- 
nii au putut urmări spectaco
lele cu piesa „Pescărușul" 
prezentată de Teatrul de Stat 
din Bacău și „Orfeu în in
fern" și „Noaptea e un sfet
nic bun" în interpretarea 
Teatrului de Stat din Piatra 
Neamț.

al muncii pa- 
stînga se află

tiv important 
triotice. în 
stadionul, care va fi inaugu
rat la 1 Mai cu o capacitate 
de 16 000 de locuri. De 
jur-împrejur 8 000 de brazi 
care vor aduce aici ră
coarea munților. Alături, tere
nurile de antrenament: fotbal, 
handbal, volei etc. In dreapta 
va fi parcul: două mii de tei 
și plopi ornamentali vor adă
posti sub umbra lor, băncile. 
In mijloc, lacul de agrement. 
In total, 40 de hectare.

...Soarele atingea amiaza. Se 
face bilanțul: peste 500 de 
gropi săpate, aproximativ 200 
de brazi plantați, o mare su
prafață de teren tasată.

Și la Brăila, peste 1 200 de 
tineri au răspuns „prezent" la 
acțiunile de muncă patriotică. 
Obiectivele : parcurile și scua- 
rurile orașului, unde, timp de 
4 ore, au efectuat lucrări de 
defrișări, amenajare a solului.

Cîteva propuneri
făcute din dorința ca timpul 

pe care tinerii îl oferă cu

Lucrările unor

comisii permanente Centrul activității Numirea ambasadorului
extraordinar

ale Marii Adunări
Naționale în ani și grupe și plenipotențiar

La sediul Marii Adunări Na
ționale s-au întrunit, în ședin
ță comună, Comisia de politi
că externă și Comisia pentru 
cultură și învățămînt ale Marii 
Adunări Naționale. Comisia 
juridică a Marii Adunări Na
ționale a ținut, de asemenea, 
ședință de lucru.

Comisiile au studiat și avi
zat unele proiecte de decrete 
care urmează a fi supuse spre 
adoptare Consiliului de Stat.

Pe scenă
actualitatea

școlară
Duminică dimineața s-a des

fășurat la Urziceni faza raio
nală a concursului cultural- 
artistic al pionierilor și școla
rilor.

O bătaie de gong, încă una, 
faldurile grele ale cortinei de 
catifea se dau la o parte și- 
pentru cîteva zeci de minute 
spectatorii devin oaspeții Școlii 
de 8 ani din comuna Alexieni. 
Ei vizitează clasele, labora
toarele, terenul de sport, fac 
cunoștință cu zeci de elevi ai 
școlii. Ghid în această călă
torie imaginară le este bri
gada artistică de agitație, care 
prezintă spectacolul „Brigada 
noastră — gazeta noastră". 
Programul este interesant și 
atractiv. Axat în întregime pe 
probleme ale vieții din școală, 
el a cuprins bogate forme ar
tistice de prezentare. Brigada 
a arătat, în mod sugestiv, rea
lizările bune din școală, a pre
zentat elevii fruntași, dar nici 
codașii n-au scăpat din „vi
zorul" satirei.

Am admirat apoi formațiile 
Școli de 8 ani din Coșereni 
(grupul folcloric, formația de 
estradă care a prezentat pro
gramul „Helicopterul Vacan
ța" — decorul: sugestiv ; in
terpretarea : reușită — și bri
gada artistică de agitație), 
echipa de teatru a pionierilor 
și școlarilor din Gîrbovi, ini
moșii dansatori din Bărcănești. 
Și, rînd pe rînd, prin fața 
spectatorilor se perindă sute 
de elevi îmbrăcați în frumoase 
uniforme școlare sau în pito
rești costume naționale. Prin 
cîntecele și jocurile prezentate 
ei își exprimă bucuria copilă
riei lor fericite.

Aplauzele prelungite ale 
Spectatorilor sînt o răsplată 
pentru cei mai tineri artiști- 
amatori.

V. ALEXIANU

♦
dărnicie acțiunilor patriotice 
să fie cît mai bine folosit.

Organizațiile U.T.M. din u- 
nele raioane ale orașului 
București trebuie să acorde, 
pe viitor o mai mare aten
ție folosirii timpului de lucru 
pe care tinerii îl oferă cu en
tuziasm, să organizeze mai 
bine munca patriotică a tine
rilor, a căror forțe e necesar 
să fie repartizate mai judicios, 
să se îngrijească de uneltele 
necesare și să stabilească o- 
biective de muncă din vreme.

Din Bacău, corespondentul 
nostru ne-a comunicat că nici 
pînă acum Comitetul orășenesc 
U.T.M. Bacău nu s-au convins 
că planurile — oricît de bine 
ar fi întocmite — nu se înde
plinesc singure. Altfel, n-ar 
mai fi socotit că este sufici
entă doar formularea în plan 
„duminică 29 martie vor lu
cra la amenajarea parcului 
Libertății 200 de tineri" ci, 
practic, i-ar fi anunțat pe ti
neri să participe, le-ar fi asi
gurat condiții materiale de 
lucru.

ncheierea primu
lui semestru ne-a 
prilejuit cîteva 
concluzii privind 
mersul învățăturii 
în grupe, ani 
și facultăți. îm

bucurător este faptul că se 
constată creșterea seriozității 
și responsabilității studenților 
pentru activitatea profesiona
lă. Rezultatele primei sesiuni 
atestă acest lucru și, în deo
sebi, creșterea calitativă a pre
gătirii studenților. De pildă, la 
anul V mecanică toți studen
ții sînt integraliști, iar majo
ritatea din ei au obținut note 
de la 7 în sus. Rezultate ase
mănătoare s-au obținut în 
anii IV construcții, IV meca
nică, electromecanică și con
strucții etc.

Deși rezultatele sînt supe
rioare anului trecut, actuala 
sesiune a scos în evidență e- 
xistența unor lipsuri în pre
gătirea unor studenți. De 
pildă, la anul I mecanică a- 
gricolă, anul II construcții și 
la alți cîțiva ani rezultatele 
obținute oglindesc o slabă 
preocupare din partea unor 
studenți față 
lor pregătire.
biroul organizației de partid, 
în colaborare cu decana
tele, comitetul U.T.M. și 
consiliul asociației studenților, 
au organizat la începutul se
mestrului, în majoritatea ani
lor dezbateri cu ocazia cărora 
s-au făcut analize temeinice 
asupra pregătirii fiecărui stu
dent. La aceste consfătuiri au 
participat reprezentanți ai de
canatului. membri ai comite
tului U.T.M. pe institut, mem
bri ai consiliului A.S., cadre 
didactice. Ele au urmărit rea
lizarea a două obiective : în 
primul rînd, analiza cauzelor 
care au generat rezultatele 
slabe în unele grupe, și apoi 
realizarea unui schimb de ex
periență pentru ca, pe baza 
celei pozitive din ani și grupe 
să se poată lua cele mai bune 
măsuri în vederea mobilizării 
masei studenților să-și însu
șească temeinic cunoștințele 
care se predau.

La fiecare an de studiu s-au

de propria 
Sfătuiți de

*

0 nouă cantină studențească la Brașov
De curînd, peisajul construcțiilor noi de pe strada Memoran

dului din Brașov s-a îmbogățit cu noua și frumoasa construcție 
a cantinei pentru studenți. Constructorii întreprinderii nr. 3 
a T.R.C.L. au depus o însuflețită muncă la construcția acestui 
edificiu. Clădirea se remarcă prin grija cu care este lucrată, 
prin concepția modernă oferită de proiectul elaborat de 
D.S.A.P.C.-Brașov. Fațada prezintă o mare suprafață vitrată, 
iar la finisaje au fost folosite plăcuțe ceramice glazurate, plăci 
fibrolemnoase poroase stanțate, mozaicul decorativ etc.

Noua cantină studențească din Brașov, clădire cu parter și 
etaj, este prevăzută cu aer condiționat și utilaje moderne. Ea 
poate asigura servirea mesei, în trei serii pentru 2 250 de 
studenți.

De aceeași părere este și 
corespondentul nostru pentru i 
regiunea Iași. După cum ne-a 
relatat la telefon, în orașul 
Iași lucrurile au fost „organi- I 
zate" cam în felul următor: ! 
„tinerii de la Fabrica „Țesă- ( 
tura" au așteptat mai bine de 
două ore în cartierul Dimitrie 
Cantemir pentru a li se spune 
ce să facă și pentru a li se 
da uneltele cu care să lucreze... 
iar uneltele (lopeți, hîrlețe 
etc.) au fost frumos stivuite 
cu totul în altă parte.

...Așadar mai multă grijă 
pentru folosirea timpului dă
ruit cu entuziasm și dragoste 
de tineri acțiunilor de muncă 
patriotică.

I 
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I
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★
In zilele care urmează este 

bine ca toate comitetele orășe
nești și raionale U.T.M., orga
nizațiile de bază, să dea o 
atenție și mai mare acțiunilor 
de muncă patriotică pentru ca 
toate angajamentele luate în 
cinstea celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării patriei să 
fie îndeplinite si depășite.

prezentat referate care au o— 
ferit o bună bază pentru dis
cuții. Ce a reieșit din adunări. 
Cauza rezultatelor nesatisfăcă
toare obținute de unii stu
denți este lipsa unui studiu 
ritmic desfășurat pe parcursul 
întregului semestru. Au exis
tat studenți pentru care pre
gătirea examenelor s-a rezu
mat la acele cîteva zile libere 
din sesiune. Un asemenea mod 
de pregătire a fost combătut 
cu tărie în cadrul acestor a- 
dunări. Alte cauze scoase în 
evidență cu prilejul dezbate
rilor au fost: nerespectarea cu 
strictețe a disciplinei universi
tare, absențele nemotivate, 

Din experiența muncii organizației U. T. M. 
și asociației studenjilor din Institutul politehnic 

Cluj în sprijinul învățăturii

lipsa de pregătire a unor stu
denți la seminarii, studiul su
perficial al bibliografiei de 
specialitate. în esență — lipsa 
de preocupare pentru o susți
nută muncă individuală de 
studiu. Asemenea stări de lu
cruri au fost constatate la 
anii I și II construcții etc. Ma
joritatea studenților au luat 
atitudine critică împotriva a- 
celor colegi care au încercat 
să-și motiveze lipsa de pregă
tire, prin tot felul de „argu
mente" ; acestea însă, nu au 
fost considerate serioase și 
întemeiate. Opinia colectivu
lui și-a dovedit tăria și cu a- 
cest prilej studenții Iancu Va
sile, David Marius (anul II 
mecanică agricolă), Zăvoianu 
Cornel (anul II construcții). 
Prodan Gheorghe (anul III 
mecanică) și alții au fost aspru

Luni după-amiază, în sala 
din b-dul Schitu Măgureanu 
a Teatrului Lucia Sturdza- 
Bulandra, a avut loc un sim
pozion cu tema „Dezvoltarea 
comerțului internațional — 
expresie a coexistenței pașnice 
între state", organizat de Co
mitetul național pentru apă
rarea păcii.

Simpozionul a fost deschis

Premiere teatrale
Duminică, Teatrul „C. I. 

Nottara“ din Capitală a pre
zentat în (premieră în sala 
Magheru piesa „Este vinovată 
Corina ?“ de Laurențiu Fulga. 
Regia spectacolului aparține 
lui Dinu Negreanu, decorurile 
și costumele lui Ion Ipser. 
Ilustrația muzicală este sem
nată de ing. Lucian Ionescu.

Din distribuție au făcut 
parte Liliana Tomescu, Euge
nia Bădulescu, Cristina Tacoi, 
Dorin Moga, Rodica Sanda- 
Țuțuianu, George Constantin, 
Angela Chiuaru, Mircea An- 
ghelescu și Natașa Nicolescu. 

criticați pentru lipsa de res
ponsabilitate față de propria 
pregătire, pentru învățătură în 
salturi. Totodată, activitatea 
fiecăruia a fost analizată cu 
multă grijă, au fost sfătuiți 
oum să muncească în viitor.

Așa cum arătam, pe lîngă 
faptul că s-au analizat cauzele 
rezultatelor slabe obținute de 
unii studenți la examene, a- 
ceste consfătuiri au constituit 
și un valoros schimb de expe
riență. Numeroși studenți, ca 
Peteanu Lelia (anul I electro
mecanică), Munteanu Gheor- 
ghe (anul II construcții), Cu- 
salic Ianoș (anul II mecanică) 
și alții au relevat în cuvîntul 

lor faptul, că buna pregătire 
presupune o muncă indivi
duală temeinică pentru fiecare 
seminar și curs în parte.

Numeroasele discuții și pro
puneri și-au găsit concreti
zarea în planurile de măsuri 
menite să contribuie la ridi
carea calitativă a pregătirii 
profesionale a studenților în 
semestrul al II-lea. Comitetul 
U.T.M. pe 
asociației 
propus ca, 
însemnată 
I, în acest 
activității să-1 constituie anii 
de studii și grupele. Un accent 
deosebit se va pune pe îmbu
nătățirea disciplinei universi
tare.

întregul activ U.T.M. și al 
asociației își desfășoară acum 
munca în ani și grupe pentru

institut, consiliul 
studenților și-au 
într-o măsură mai 
decît în semestrul 
semestru, centrul

INFORMAȚII
Duminică seara s-a înapoiat 

în Capitală delegația Univer
sității București condusă de 
acad. Gheorghe Mihoc, recto
rul Universității, care a vizi
tat institute de învățămînt 
superior din Franța, în cadrul 
programului de schimburi 
cultural-științifice și tehnice 
între cele două țări.

★

Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R. P. Romî
nă, împreună cu Uniunea 
Scriitorilor și Consiliul națio
nal al femeilor, a organizat 
luni după-amiază, la Casa 
Universitarilor din Capitală, o 
festivitate consacrată cente- 

nașterii scriitoarei narului
germane Richarda Huch, în 
cadrul
culturale recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii.

Despre viața și activitatea 
scriitoarei germane a vorbit

marilor aniversări

(Agerpres)

Acțiuni sanitare împotriva
difteriei

în cadrul acțiunii de -lichi
dare e difteriei în țara noas
tră, de la 1 aprilie și pînă la 
sfîrșitul lunii iunie în întreaga 
țară se desfășoară o nouă vac
cinare și revaccinare a popu
lației între 6 luni și 18 ani.

Vaccinarea are loc la cir
cumscripțiile sanitare terito
riale și în colectivități școlare 
și preșcolare, folosindu-se și 
vaccinuri asociate împotriva 
tetanosului și tusei convulsive.

Rezultatele obținute pînă 
acum în lupta contra difteriei 

de prof. univ. Pavel Tiberiu 
decan al Facultății de comerț 
din Institutul de științe econo
mice. Au luat apoi cuvîntul 
Mihai Ciobanu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romî-ne și prof. univ. Vasile 
Rausser, redactor șef al revis
tei „Probleme economice".

TIMIȘOARA (de la corespon
dentul nostru)

Luni seara, colectivul Teatru
lui de operă din Timișoara, a 
prezentat în premieră, baletul 
„în calea trăznetului" de com
pozitorul Kara Karaev. Core
grafia și regia artistică a spec
tacolului aparțin maestrei de 
balet Gabriela Darvaș de la 
Opera romînă din Cluj, sceno
grafia este semnată de Francisc 
Kovaci, iar conducerea muzi
cală de Mihail Beleavcenko. 

a ajuta pe studenți să pună 
în practică măsurile luate. A- 
ceasta muncă este efectuată 
diferențiat. Bunăoară, dezba
terile au relevat faptul că anii 
I mai au încă greutăți în însu
șirea deprinderilor de muncă 
universitară. De aceea, stu
denții din acești ani sînt aju
tați îndeosebi să-și organizeze 
studiul, să participe la consul
tații, să studieze bibliografia 
în mod sistematic. Pentru a- 
ceasta, am inițiat în cadrul 
gazetei de perete rubricile 
„Procesul minutelor" și „Din 
activitatea anului", se rela
tează modul în care își orga
nizează studenții fruntași 
timpul de studiu, sau cum reu
șesc unii ani să-i mobilizeze pe 
toți studenții pentru o cît mai 
bună pregătire. La anul I 
organizăm, adunări generale 
U.T.M. și simpozioane în ca
drul cărora studenții s-au în- 
tîlnit cu cadre didactice, cu 
studenți din ultimul an și au 
discutat despre necesitatea 
unui studiu permanent, des
pre pasiunea pentru meseria 
aleasă. Spre deosebire de 
primul semestru, studenții a- 
nului I au fost mobilizați la 
concursurile profesionale, care 
le oferă posibilitatea să se 
pregătească mai temeinic, să 
aprofundeze cunoștințele acu
mulate la cursuri.

La toți anii organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenți
lor controlează îndeaproape 
participarea studenților la 
cursuri și seminarii, îi mobi
lizează la toate formele de ri
dicare a cunoștințelor profe
sionale, la un studiu indivi
dual temeinic. Important pen
tru noi este să generalizăm ex
periența bună obținută de 
numeroși studenți sau de gru
pele cele mai bune.

AUGUSTIN POPA 
secretarul comitetului U.T.M.

GEORGE VERMEȘAN 
șeful comisiei profesionale 

din Consiliul asociației 
studenților 

Institutul politehnic Cluj

lector universitar Sevilia Ră- 
ducanu, după care au urmat 
lecturi din opera scriitoarei.

★
Duminică au sosit în Capi

tală 29 de reprezentanți ai 
principalelor organizații d'e 
turism și voiaj din S.U.A. în 
vederea încheierii unor con
venții turistice cu Oficiul Na
țional de Turism Carpați.

★
Ansamblul Casei de cultură 

din orașul Petru Groza, re
giunea Crișana, a prezentat 
luni premiera noului său spec
tacol „Un album de melodii".

Spectacolul cuprinde muzică 
populară și ușoară, duete și 
arii din operete, piese core
grafice.

Cu acest spectacol, ansam
blul va întreprinde un turneu 
în mai multe localități din 
regiune.

dovedesc eficiența măsurilor 
aplicate. Astfel, indicele de 
morbiditate prin această ma
ladie a scăzut de la 15,5 la 
suta de mii de locuitori în 1950 
la 0,4 în 1963.

Toate produsele folosite pen
tru aceste imunizări sînt pre
parate d'e Institutul „Prof. dr. 
I. Cantacuzino" din Capitală.

(Agerpres)

(Agerpres)

Trustul minier „Oltenia" Craiova
Str. Someș nr. 11 — Telefon 1490—1491

Angajează de urgență:
— Ingineri constructori
— Ingineri electromecanici
— Ingineri mineri, secție exploatare
— Economiști
— Tehnicieni electromecanici
Doritorii se vor adresa la Trustul minier ,,Olte

nia", serviciul personal — învățămînt.

Ca urmare a ridicării Lega
ției Republicii Populare Romi
ne din Suedia la rangul de 
Ambasadă, printr-un decret 
al Consiliului de Stat’ al Re
publicii Populare Romîne, tov. 
Petre Mânu a fost numit în 
calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne 
în Suedia.

(Agerpres)

Experiența buna în munca 
trebuie să devină un bun al 
tuturor tinerilor. Muncitorul 
Aurel Tătaru, de la Uzinele 
„Unirea" din Cluj, fruntaș în 
întrecerea socialistă, 
șește din experiența 
gului său de munca Francisc 

Simion.

împărtă- 
sa cole-

Foto : O. PLECAN

Pentru viitoarele
cadre ale agriculturii 

socialiste
în formarea viitoarelor ca

dre pentru agricultura socia
listă a țării noastre, un rol 
important revine școlilor teh
nice agricole, horticole, vete
rinare și de contabilitate a- 
gricolă. Elevilor acestor școli, 
ca și celor din alte categorii 
de școli le sînt asigurate 
condiții bune de studiu. Po
trivit unei hotărîri a Consi
liului de Miniștri, elevii din 
toți cei 4 ani de studiu pri
mesc burse pe tot timpul 
pregătirii și susținerii exame
nului de diplomă, în funcție 
de situația la învățătură, 
frecvență și purtare. Bursa u- 
nui elev constă în alocația de 
hrană zilnică, cazare gratuită 
în internatele școlare și regie 
gratuită la cantine, precum și 
articole de igienă personală. 
Elevii mai primesc în mod 
gratuit manuale școlare de 
specialitate în proprietate 
personală, manuale de cultu
ră generală prin bibliotecile 
școlilor respective, echipa
ment de lucru după specifi
cul meseriei, pe o durată de 
doi ani școlari. Hotărîrea pre
vede că elevii din anul IV 
vor fi retribuiți în timpul 
practicii în producție de că
tre organizațiile agricole so
cialiste respective.



Din viața

tineretului lumii

IAMPW: Congresul Uniunii
democrate a tineretului Sesiunea Consiliului de solidaritate Ședința unei 

comisii C. A. E. R.
La Geneva

Lucrările Congresului U- 
niunii democrate a tine
retului din Finlanda, des

chis la 27 martie la Tampere, 
continuă în cadrul diferitelor 
comisii. în cadrul comisiei care 
examinează sarcinile tineretu
lui în viitorii ani, atît raporto
rul cît și participanții la dez
bateri au abordat probleme vi
tale pentru tineretul din Fin
landa, ca acelea privind învă-

țămîntul profesional, obținerea 
unor salarii corespunzătoare 
muncii.

La 29 martie a avut loc o 
ședință festivă a congresului, 
consacrată celei de-a 20-a ani
versări a Uniunii democrate a 
tineretului din Finlanda. La a_ 
ceastă adunare a luat cuvîntul 
A. Aaltonen, președintele Par
tidului Comunist din Finlanda.

a țărilor Asiei și Africii

LONDRA: Miting al tineretului

In diferite orașe din Anglia 
au continuat mitingurile și 
demonstrațiile luptătorilor 

pentru dezarmare nucleară, iniția
te în cadrul marșurilor de pri
măvară ale partizanilor păcii.

La Londra a avut loc un mare 
miting al tineretului la care par
ticipanții au criticat politica mi
litară a guvernului conservator.

Distrugerea armamentului nu
clear, lichidarea bazelor ameri
cane de pe pămîntul englez, în
cetarea înarmărilor — acestea au 
fost cererile formulate în cuvîn- 
tările rostite la miting de repre
zentanții tineretului.

W. Miller, fruntaș al mișcării 
pentru dezarmare nucleară, a re
levat în cuvîntarea sa la miting 
că forțele nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. reprezintă o primej
die pentru pacea în lumea întrea
gă și s-a pronunțat în favoarea 
respingerii acestui plan.

O puternică demonstrație la 
care au participat mai ales tineri, 
a avut loc și în orașul Winches
ter, (sudul Angliei). Demonstran
ții, cărora li s-au alăturat și un 
grup de luptători pentru dezar
marea nucleară din orașul fran
cez Le Havre, purtau pancarte cu 
inscripția „Jos rachetele „Polaris"!

SEUL: încă o
studențească

demonstrație

Peste 2 000 de studenți din 
Seul au participat luni la 
o nouă demonstrație de 

protest împotriva tratativelor 
japono-sud-coreene, cu toate 
că, în urma manifestațiilor ante
rioare care au avut loc, nego
ciatorul sud-coreean, Kim 
Ciong Pil. a fost rechemat de la 
Tokio. Manifestația de luni a 
avut loc în timp ce președinte
le Pak Cijan Hi ducea tratative 
cu lideri ai studenților.

Corespondentul din Tokio al 
agenției Associated Press rela
tează că, în urma manifestații-

lor din Coreea de sud, „nori în
tunecați s~au strîns deasupra 
proiectelor unei soluționări ra
pide în tratativele privitoare la 
normalizarea relațiilor dintre 
Coreea de sud și Japonia, care 
durează de 12 ani“.

Faptul că manifestațiile se 
succed în capitala sud-coreeană 
este interpretat de observatori 
ca o dovadă că revendicările 
populare vizează, pe lingă res
pingerea politicii actualului gu
vern. în privința relațiilor cu 
Japonia, și alte aspecte ale a- 
cestei politici.

Poporul brazilian chemat să fie pregătit

ALGER 30 (Agerpres). — Intre 
22 și 27 martie, la Alger a avut 
loc cea de-a șasea sesiune a Con
siliului de Solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii, la care au luat 
parte reprezentanți din 71 de 
țări. La încheierea sesiunii au fost 
adoptate o Declarație generală, o 
rezoluție de politică generală și 
alte 36 de rezoluții speciale.

In Declarația generală se expri
mă dorința de a întări și aplica 
principiile Conferinței de la 
Bandung și se reafirmă în mod 
solemn adeziunea totală la rezo
luțiile conferințelor de la Cairo, 
Conakry și Moshi.

Convinsă că lupta pen
tru eliberare națională consti
tuie sarcina principală a miș
cării de solidaritate a popoare
lor afro-asiatice, de asemenea con
vinsă de necesitatea dezarmării 
generale, pentru înfăptuirea păcii 
generale, doritoare de a promova 
înțelegerea între popoare și 
coexistența între state cu sisteme 
politice și sociale diferite, sesiunea 
a chemat popoarele afro-asiatice 
să depună toate eforturile nece
sare pentru eliberarea națională, 
să intensifice lupta împotriva co
lonialismului, neocolonialismului, 
imperialismului și discriminării 
rasiale.

In rezoluția de politică generală 
se constată cu satisfacție că Con
ferința ținută în capitala Algeriei 
eroice constituie un simbol al 
dezvoltării importante a mișcării 
de eliberare națională a celor două 
continente. Rezoluția salută și 
felicită călduros poporul algerian 
pentru marea victorie obținută sub 
conducerea F.L.N. în frunte cu 
președintele Ahmed Ben Bella. 
Rezoluția reafirmă că „sarcina 
principală care revine popoarelor 
.noastre este întărirea solidarității 
lor în lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialismului“. Sesiunea salută crea
rea la Conferința de la Addis 
Abeba a Organizației unității 
africane și conferința șefilor de 
state arabe, sprijină convocarea ce
lei de-a doua conferințe a țărilor 
neangajate și a celei de-a Il-a 
conferințe a țărilor afro-asiatice. 
Sesiunea cheamă toate popoarele 
să sprijine lupta popoarelor din 
Angola, Mozambic, R.S.A. și Rho
desia de sud pentru eliberarea 
națională. Ea cheamă popoarele 
Afridi, Asiei și Ameririi Latine 
să se unească cu toate forțele

antiimperialiste din lume, pentru 
a duce o luptă hotărîtă în vederea 
obținerii independenței depline, 
eliberării economice și sociale to
tale. Sesiunea cheamă toate for
țele anticolonialiste „să continue 
lupta efectivă pentru dezarmare și 
pentru interzicerea totală a arme
lor nucleare, a tuturor experiențe
lor, fabricării, stocării, transportă
rii și răspîndirii armei nucleare, 
precum și pentru lichidarea tutu
ror stocurilor existente". Ea cere 
desființarea bazelor militare din 
Africa, Asia și America Latină.

Rezoluțiile speciale se referă la 
necesitatea sprijinirii mișcărilor de 
eliberare națională în teritorii 
aflate încă sub dominație colo
nială, la politica de apartheid din 
R.S.A., la situația din Vietnamul 
de sud, din Cipru, din Coreea de 
sud, la problema laoțiană, malaye- 
ză și altele.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— La Budapesta a avut loc 
ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru metalurgia 
neferoasă.

La ședință au participat de
legații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S., iar 
în calitate de observatori — 
reprezentanții R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, Republicii 
Cuba și R. D. Vietnam.

Comisia permanentă a ela
borat măsurile privitoare la 
coordonarea planurilor de dez
voltare a metalurgiei neferoa
se din țările membre ale 
C.A.E.R. pe perioada anilor 
1966—1970 și a examinat une
le probleme referitoare la 
standardizarea și coordonarea 
cercetărilor științifice în do
meniul metalurgiei neferoase.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de în
țelegere deplină și colaborare 
frățească.

Conferința pentru comerț și dezvoltare
GENEVA 30. — Trimisul 

special Agerpres, N. PUICEA, 
transmite : La 30 martie, Con
ferința Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare de 
la Geneva și-a continuat dez
baterile generale, după o pau
ză de trei zile, intrînd astfel 
în cea de-a doua săptămînă a 
lucrărilor sale. Cei zece vor
bitori ai ședinței de diminea
ță și după-amiază — șefii de
legațiilor Zanzibarului, Nige
riei, Venezuelei, Mauritaniei, 
Malayei, Ecuadorului, Afga
nistanului, Perului, Jamaicăi 
și Kenyei — reprezentând 
țări în curs de dezvoltare — 
au înfățișat conferinței as
pecte specifice ale greutăților 
pe care le întâmpină țările lor 
în dezvoltarea economică. Ca

racteristic acestor discursuri 
a fost cerința adresată țărilor 
capitaliste industrializate,

a elimina din comerțul inter
național acele măsuri discri
minatorii și protecționiste, 
care pentru țările în curs de 
dezvoltare se traduc prin 
pierderi anuale evaluate la 
miliarde de dolari.

Primul vorbitor al ședinței 
de dimineață, a fost ministrul 
afacerilor externe al Zanziba
rului, Abdulrahman Moha
mmed Babu. El a declarat că 
pentru Zanzibar dezvoltarea 
economică este strîns legată 
de lichidarea urmărilor do
minației economiei coloniale. 
Pronunțîndu-se în principiu 
în sprijinul propunerilor pri
vind măsurile financiare de 
compensare, care ar urma să 
se acorde țărilor în curs de 
dezvoltare, el a arătat totoda
tă că ajutorul economic din 
partea altor țări ar putea 
rambursat în natură.

fi

pentru a face față unei încercări

de lovitură do stat

RIO DE JANEIRO 30 (Ager
pres). — Agenția France 
Presse transmite că emisari 
ai unor amirali și ofițeri su
periori din marina brazilia- 

întruniți la sediul Clubu- 
naval din Rio de Janeiro, 
prezentat luni un memo- 
ministrului marinei, Ma- 
da Cunha Rodriguez, în

generală și să folosească alte 
metode de luptă în cazul în 
care intențiile cercurilor con
servatoare vor fi traduse

O imagine a incidentelor din 
Jacksonville (Florida): Un po
lițist arestînd un demonstrant 

negru.

nă, 
lui 
au 
riu 
rio . _ .
care cer pedepsirea marinari
lor care au participat la o re
uniune cu caracter politic or
ganizată la sediul sindicatu
lui metalurgiștilor din Rio de 
Janeiro. în caz de refuz, ofi
țerii superiori au amenințat 
că își vor prezenta demisiile. 
După cum se știe, ministrul 
marinei declarase că partici- 
panții la această întrunire au 
fosț amnistiați. Potrivit agen
ției, ministrul a răspuns că 
riu poate luat nici o hotărîre 
fără să consulte pe președin
tele republicii.

în aceeași zi, Confederația 
generală a oamenilor muncii 
din Brazilia a dat publicității 
un apel în care cheamă po
porul brazilian să fie pregă
tit pentru a face față unei în
cercări de lovitură de stat. în 
apel se subliniază că militari, 
reprezentând cercurile conser
vatoare, plănuiesc să răstoar
ne pe președintele Joao Gou- 
lart și să instaleze în locul 
lui pe mareșalul Eurico 
Dutra. Confederația generală 
a oamenilor muncii din Bra
zilia a chemat sindicatele și 
pe muncitori să se pregăteas
că pentru a declara grevă

Aniversarea lui Iliușin

Z iar ele centrale sovietice
consacră numeroase ar
ticole aniversării a 70 

de ani de la nașterea cunoscu
tului constructor de avioane 
Serghei Iliușin. Iliușin are o 
biografie ieșită din comun. în 
tinerețe a fost păstor, apoi sol
dat în armata țaristă și mai 
tîrziu a devenit pilot. Ulterior, 
studiind singur el și-a dat cu 
succes examenul de admitere 
la Academia tehnică militară de 
aviație și, după ce a absolv it-o, 
a început să lucreze ca con
structor.

în prezent, Serghei Iliușin a 
terminat lucrările de construc
ție a avionului „IL-62“. Acesta 
este un uriaș cvadrimotor 
reacție cu 182 de locuri.

radio a crescut cu 60 la sută, cel 
al televizoarelor s-a triplat, iar al 
cinematografelor s-a dublat. „In 
ciuda dezvoltării rapide a televi
ziunii — se arată în raport — 
cinematograful continuă să ocupe 
primul loc în lumea mijloacelor 
de distracție, numărul total al 
spectatorilor fiind în fiecare săp
tămînă egal cu o optime din în-

reze șase luni, „Insula păsărilor", 
unde apa potabilă este inexisten
tă. Suferind de deshidratare și de 
acțiunea soarelui tropical, tînărul 
olandez a avut prezența de spirit 
să facă la 29 martie semnale cu 
ajutorul unei oglinzi, care au fost 
observate de vasul de patrulare, 
sosit la timp pentru a-l salva de 
la o moarte sigură. Van der Wa

cu

Dezvoltarea presei 
și radioteleviziunil

Mijloacele de informare și 
culturalizare s 

rMijloacele de informare și de 
culturalizare sporesc în fie
care an. Potrivit datelor 

publicate de UNESCO, din anul 
1950 și pînă în prezent deși tira
jul ziarelor a înregistrat o creș
tere de numai 20 la sută, în 
schimb numărul receptoarelor de

Luînd apoi cuvîntul Zanna 
Bukar Dipcharima — minis
tru federal al comerțului și 
industriei al Nigeriei — a de
clarat că țările sărace și 
subdezvoltate, care reprezintă 
două treimi din populația o- 
menirii au suferit de pe urma 
tendințelor negative ale ac
tualului raport de schimb.

Ultimul vorbitor al ședinței 
de dimineață, șeful delegației 
Malayei, Abdul Hamid Jumat, 
după ce a declarat că inde
pendența politică fără inde
pendență economică nu este 
decît o ironie, a prezentat o 
serie de date privind greută
țile pe care le întîmpină Ma
laya în desfacerea producției 
de cauciuc natural.

Ministrul comerțului al Af
ganistanului, Mohammed Sar- 
war Omar, a cerut să se trea
că la suprimarea progresivă a 
tuturor barierelor vamale ce 
împiedică progresul comerțu
lui țărilor în curs de dezvol
tare. El s-a pronunțat în fa
voarea împrumuturilor desti
nate să favorizeze progresul 
industrial al țărilor în 
de dezvoltare.

Următoarea ședință va 
loc marți dimineață.

MaiHME IXîMFl
Aspect de la o demonstrație din orașul Recife (Brazilia), în 

sprijinul politicii guvernamen tale.

Mexicul se pregătește pentru 
„operația Tlaloc", care va 
permite locuitorilor capitalei 

să admire unul din giuvaerurile 
arheologice cele mai de preț ale 
țării.

Tlaloc, zeul ploii din mitologia 
aztecă, care sălășluiește de 15 se
cole într-o rocă de piatră sculpta
tă în apropiere de micul sat Coat- 
linchan, va trebui să-și schimbe 
domiciliul. El se va instala chiar 
la Ciudad de Mexico, în noul mu
zeu național de antropologie. Coat- 
linchan se află la numai 50 km de 
capitală, dar un zeu nu călătoreș
te în fiecare zi, mai ales dacă este 
de dimensiunile lui Tlaloc. Esta 
vorba de un monolit de șapte me
tri înălțime și patru lărgime, care 
cîntărește cît un regiment de in
fanterie cu arme și bagaje, adică 
180 000 kg.

Ministerul educației publice, ace
la al comunicațiilor și transporturi
lor, compania de electricitate, te
lefoanele, sînt organismele care 
trebuie să rezolve toate dificultăți
le legate de mutarea zeului.

Locuitorii din Coatlinchan nu se 
despart însă decît cu greu de Tla
loc, pe care îl consideră protecto
rul lor. De trei ori în decurs de o 
jumătate de secol, autoritățile au 
încercat să ridice valorosul monu
ment și de trei ori au fost nevoite 
să renunțe în fața ostilității popu
lației. De-abea în urmă cu cinci 
săptămîni, țăranii au distrus uria
șul eșafodaj ridicat pentru deplasa
rea blocului de piatră și au incen
diat camioanele pregătite pentru 
transport. Pentru acești oameni 
simpli și superstițioși Tlaloc în
seamnă ploaie și recolte îmbelșu
gate, deci fără el mizeria și ruina. 
Autoritățile au făcut tot ce le-a 
stat în putință pentru a calma te
merile locuitorilor. Se pare că în 
prezent locuitorii s-au lăsat con
vinși.

Rămîne însă problema transpor
tului. Un zeu de 180 tone cere un

echipaj excepțional. S-a construit 
o remorcă uriașă de 23 metri lun
gime și șase lățime, avînd 72 de 
roți cu pneuri speciale. Numai ve
hiculul va cîntări 45 de tone. Cu 
ajutorul unor cabluri groase de 
oțel, enormul bloc de piatră va fi 
ridicat pe o primă platformă. De 
acolo va fi introdus într-un cofraj 
de beton unde idolul se va odihni 
pe un pat de nisip. în sfîrșit, greu
tatea și înălțimea acestui extraor
dinar convoi cer măsuri neobișnui
te de precauțiune. La trecerea 
zeului, curentul electric va fi oprit, 
tramvaiele își vor suspenda circu
lația. Toate liniile de tensiune 
aeriene vor fi tăiate pentru cîteva 
momente și imediat reparate după 
trecerea lui Tlaloc. Pe tot par
cursul, găurile și canalele de 
scurgere vor fi astupate cu grijă 
pentru ca să nu se prăbușească 
sub cele 225 de tone ale convoiu
lui. Tractorul și remorca vor cir
cula cu cel mult opt km pe oră. 
Pentru a jena cît mai puțin trafi
cul și viața economică a capitalei, 
Tlaloc va întreprinde călătoria în- 
tr-o duminică, la 26 aprilie.

---------

Acord somalo-etiopian
KHARTUM 30 (Agerpres). 

— Etiopia și Somalia au în
cheiat un acord cu privire la 
încetarea focului. Acordul 
prevede retragerea trupelor la 
1 aprilie cu 10—15 km de la 
linia de demarcație.

Agenția Reuter relatează că 
acordul a fost încheiat încă 
sîmbătă, dar publicarea lui a 
întîrziat pînă luni, deoarece 
s-a așteptat aprobarea guver
nului somalez.

Duminică s-au înregistrat 
noi lupte în regiunea frontie
rei dintre Somalia și Etiopia.

curs

MOSCOVA. — După cum anunța agenția TASS, 
duminică a plecat din Moscova delegația de partid 
și guvernamentală sovietică, condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștrii al U.R.S.S., care va 
face o vizită oficială prietenească în R. P. Ungară, 
la invitația C.C. al P.M.S.U. și a guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc ungar.
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fost dusă pînă la un kilometru în 
larg. Aici „Flip" a început să se 
joace în valuri și familia Turner 
și-a permis să plece în oraș după 
cumpărături. Au uitat un singur 
amănunt: să închidă ușa vilei.

La înapoiere toată casa era plină 
de aburi. In baie robinetul de apă 
caldă era larg deschis iar în bucă
tărie „Flip" se bălăcea în chiuvetă,

treaga populație a lumii". A sporit 
de asemenea și numărul agențiilor 
de presă care a ajuns în prezent 
la 155 în 80 de țări, față de 96 
în 54 de țări, în urmă cu un de
ceniu.
Riscurile unei experiențe

ter a fost internat în spital. Nu 
se știe cît va dura convalescența.

ffFlip“ șl-a găsit 
un stăpîn

7înărul olandez Anton van 
der,Water, care a între
prins recent o experiență 

de supraviețuire pe o insulă pus
tie, situată în apropierea coastei 
venezueliene, a fost salvat în ul
timul moment de un vas de pa
trulare venezuelian.

Van der Water alesese pentru 
experiența sa, care trebuia să du-

Foca „Flip" se deosebește 
mult de celelalte surate ale 
ei. In urmă cu două săptă- 

mîni ea zăcea bolnavă pe plaja de 
la New Port Beach (SUA) în a- 
propierea vilei ocupată de familia 
Turner. Cîțiva copii au găsit-o și 
au predat-o stăpînului vilei, Fran
cis Turner, care, după ce a îngri
jit-o timp de 48 de ore, a condus-o 
în mare. „Flip“ a reluat însă ime
diat calea spre plajă și din nou a

sub robinetul, deschis de aseme
nea, din care curgea apă rece. Pînă 
la sfîrșit familia Turner a adoptat 
pe „Flip". Acum foca doarme pe 
un pat, face zilnic o plimbare în 
largul mării și revine apoi la vilă.

Urmările cutremurului 
din Alaska

Noi cutremure s-au înregistrat 
în noaptea de sîmbătă spre 
duminică în localitatea An

chorage și în împrejurimile sale, 
dar ele au fost de mică intensi
tate și nu au provocat nici victime, 
nici pagube. Orașul Kodiak, a- 
proape în întregime distrus de 
incendiul depozitelor sale de ben-

zină, continuă să ardă. La Ancho
rage, unde s-au semnalat, de ase
menea, cîteva noi incendii, au 
început operațiunile de curățire ; 
macarale uriașe ridică uneori zi
duri întregi. Există însă pericolul 
de prăbușiri și poliția nu elibe
rează decît foarte greu permise de 
intrare în cartierele sinistrate. Ali
mentarea cu apă și electricitate a 
putut fi restabilită. Ziariștii, sosiți 
în număr mare la Anchorage, au 
dificultăți atît în ce privește in
trarea în cartierele sinistrate, cît 
și în comunicarea cu exteriorul. 
Comunicațiile telefonice se resta
bilesc greu și celelalte mijloace de 
comunicație-telegraf și radio — sînt 
monopolizate de armată pentru 
mesajele urgente și operațiunile 
de ajutor.

Aviatorii, care au zburat dea
supra regiunilor sinistrate, au ra
portat că două insule, apropiate 
de epicentrul cutremurului, și-au 
schimbat complet configurația, ba 
chiar și locul. Din aceste insule 
și din numeroase alto localități, 
știrile parvin foarte greu, atît din 
cauza distanțelor cît și a climei. 
Unul din satele acestei regiuni, 
de pildă, este în întregime încon
jurat de munți înalți și ghețari. 
Comunicațiile prin radio sînt im
posibile. Va fi nevoie de săptă- 
mîni întregi pentru a afla ce s-a 
întîmplat acolo.
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COLOMBO. — Intre 23 și 28 martie, la Colombo 
a avut loc la propunerea șefilor de state a Iugoslaviei, 
R.A.U. și Ceylon o conferință la nivelul ambasado
rilor, in vederea pregătirii celei de-a doua conferin
țe a țărilor neangajate. La conferință au participat 
reprezentanți din 23 de țări, printre care Afganistan, 
Algeria, Ceylon, Cuba, Cipru, Etiopia, Ghana, Gui
neea, India, Indonezia, Irak, R.A.U., Iugoslavia, pre
cum și observatori din Brazilia și Bolivia. Partici- 
panții au căzut de acord ca cea de-a doua confe
rință a șefilor de state și guverne neangajate să fie 
convocată la Cairo în prima săptămînă a lunii oc
tombrie 1964.

CAIRO. — Delegația condusă de Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comerțului exterior, care 
se află la Cairo în vederea încheierii unui acord de 
colaborare economică și tehnică între R.P.R. și 
R.A.U. a fost primită de dr. Sedky, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștrii al R.A.U. A fost de față 
ambasadorul R. P. Romîne la Cairo, Mircea Nico- 
laescu.

MOSCOVA. — La Moscova a apărut un dicționar 
cosmonautic anglo-rus. Dicționarul cuprinde circa 
7 000 termeni legați de tehnica rachetelor, astrono
mie, medicină și biologie cosmică, radioelectronică, 
aparate de calcul, mijloace de ghidaj de pe pămînt 
și de dirijare a obiectelor cosmice.

NEW YORK. — Artistul poporului, Nicolae Her- 
lea, a susținut ultimul său spectacol din cadrul tur
neului întreprins în Statele Unite. El a apărut pe 
scena operei Metropolitan din New York în rolul 
lui Tonio din opera „Paiațe® de Leoncavallo. La 
spectacol au participat C. Z. Narasimhan, subsecre
tar al O.N.U., Mahmoud Riad, șeful de cabinet al 
secretarului general al O.N.U. A fost de față Mihail 
Hașeganu, ambasadorul R. P. Romîne la O.N.U. și 
membrii misiunii diplomatice a R. P. Romîne în 
S.U.A. Spectacolul s-a bucurat de un 
ces.

— Ministerul Economiei Naționale al Al-ALGER.
geriei a anunțat că anul acesta între 26 septembrie 
și 11 octombrie va avea Ioc în Algeria primul Tlrg 
internațional alger ian cu prilejul căruia Algeria va 
prezenta realizările sale în domeniul economic și 
cultural.

HANOI. — După cum transmite agenția V.N.A., 
în zilele de 27—28 martie a avut loc la Hanoi o 
conferință politică specială, la care au participat 
Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam, membri ai 
Biroului Politic și ai Secretariatului C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, reprezentanți ai 
tuturor partidelor politice și organizațiilor obștești, 
ai vieții economice și culturale, ai armatei, ai na
ționalităților din R. D. Vietnam, precum și ai popu
lației sudvietnameze, regrupată în partea de nord 
a țării în baza prevederilor acordurilor de la Ge
neva 1954.

ZANZIBAR. In Zanzibar a fost dat publicității un 
decret prezidențial, potrivit căruia „oricine va intra 
în Zanzibar cu intenția de a organiza acțiuni contra
revoluționare împotriva guvernului va fi acuzat de 
trădare și va ii pasibil de pedeapsa cu moartea". 
Un al doilea decret specifică că intrarea pe teri
toriul Zanzibarului a persoanelor declarate indezi
rabile de către președintele republicii, va fi pe
depsită cu închisoarea pînă la 20 de ani, iar de
cizia președintelui este fără drept de apel. Buletinul 
oficial a publicat, de asemenea, un număr de de
crete de expropriere.

NEW YORK. — Intr-o conferință de presă ținută 
la San Antonio, cosmonautul american John Glenn 
a anunțat că a hotărît să nu-și mai pună candida
tura la alegerile preliminare ce urmează să aibă loc 
la 5 mai în statul Ohio pentru postul de membru al 
Senatului S.U.A. din partea partidului democrat. 
După cum se știe, cosmonautul, care are gradul de 
locotenent colonel în aviație, anunțase anterior că 
va demisiona din funcțiile militare și va îmbrățișa 
cariera politică. Cîteva zile mai tîrziu, însă el a 
avut un accident în timp ce se afla în camera 
baie a locuinței sale, suferind în prezent de 
dezechilibru, în urma unei căzături.'

TOKIO. în Japonia a fost lansată o rachetă 
o singură treaptă, folosindu-se carburanți solizi. 
Racheta s-a ridicat la o înălțime de 51 de km pentru 
a face observații meteorologice.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”.

deosebit suc-

Pe

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I

s o u R
o

Pe s

R

Știrile sosite în ultima 
me relatează despre situația 
încordată din Aden, rezultat 
al măsurilor represive luate 
împotriva populației care lup
tă pentru dobîndirea indepen
denței.

Măsurile represive au urmat 
unui atentat la adresa guver
natorului britanic. Acest aten
tat a '■ fost utilizat drept pretext 
pentru o răfuială cu forțele 
anticolonialiste din Aden.

în urmă cu cîteva zile. Comi
tetul special al O.N.U. pentru 
examinarea aplicării declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale, examinînd situația 
din Aden, a audiat repre
zentanți ai populației din acest 
teritoriu. în cuvîntul său S. A. 
Alhabashi, secretar general al 
Ligii Arabiei de sud, a decla
rat că Adenul ar putea deveni 
„un al doilea Cipru" din cauza 
politicii de dezbinare și incitare 
a populației dusă de au.oriU- 
țile coloniale. Sistemul scla
viei, a spus Alhabashi, continuă 
să existe, poporul fiind lipsit 
de cele mai elementare drep
turi. El a cerut comitetului să 
întreprindă măsuri pentru a 
obliga Marea Britanie să înde
plinească rezoluția adoptată ele 
Adunarea Generală a O.N.U. 
cu privire la Aden.

★
Adenul se află situat în par

tea de sud-vest a peninsulei 
arabice, avînd o suprafață de 
200 km p și o populație de 
140 000 locuitori. Portul cu 
același nume are în prezent o 
mare importanță comercială. 
El primește în rada sa peste 
550 de vase în fiecare lună. 
Anual prin acest port trec nave 
cu un deplasament de 3 500 000 
tone.

Din antichitate, Adenul a fost 
un important centru comercial, 
pentru ca în secolul al XVI-lea, 
după descoperirea noilor dru
muri maritime spre India și in
staurarea dominației turce asu
pra Yemenului, să decadă. 
Anul 1839 a marcat instaurarea 
dominației coloniale britanice 
asupra acestui teritoriu. Impor
tanța Adenului crește din nou 
după construirea Canalului de 
Suez.

Populația Adenului este 
compusă patru cincimi din 
arabi, iar restul din hinduși, 
pakistanezi, iranieni, somalezi 
și un număr foarte restrîns de 
europeni, în special, englezi. 
Pentru locuitorii orașului, una 
din sursele de existență sînt 
portul și uzina de prelucrare 
a țițeiului. Pămîntul aparține 
feudalilor locali sau coloniști
lor englezi.

Includerea Adenului în Fe
derația Arabiei de sud a pro
vocat ostilitatea populației care 
dorește o reală independență. 
Or, în prezent întreaga putere 
aparține guvernatorului englez 
care numește pe ministrul 
principal și controlează autori
tățile locale.

Mandatul consiliului legisla
tiv al Adenului a expirat la 25 
ianuarie a.c. După expirarea a- 
cestuia, în mod normal ar fi 
trebuit ca în decurs de trei luni 
să fie organizate noi alegeri 
generale, iar consiliul legislativ 
dizolvat. Sub pretext că timpul 
afectat pregătirii de noi alegeri 
este insuficient, autoritățile din 
Aden au cerut lui Duncan San- 
dys prelungirea împuternicilor 
actualului consiliu leqislativ, 
prelungire care a și fost apro
bată. Alegerile vor avea loc — 
se afirmă — peste cîteva luni.

în vederea reglementării si
tuației din Aden, opinia publi
că cere încetarea represiunilor, 
punerea în libertate a tuturor 
deținuților, precum și dizolva
rea adunării legislative nere
prezentative.

GABRIEL GACIU


