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Lucrări pentru irigarea de noi terenuri

Lecție practică pe terenul experimental al Centru
lui școlar agricol din Drăgășarti.

Foto: AGERPRES

In gospodăriile de stat și co
lective se fac importante lu
crări pentru irigarea de noi 
terenuri. Numai în regiunile 
Dobrogea, Oltenia, Galați- și 
Crișana suprafețele irigate vor 
ajunge în acest an la peste 
74 000 de ha. La Ovidiu, în re
giunea Dobrogea, se lucrează 
la nivelarea terenului, execu
tarea terasamentelor și săpa
rea canalelor pentru irigarea 
unei suprafețe de 800 ha.
în raionul Caracal din regiu

nea Oltenia, unde se amena
jează unul din cele mai mari 
sisteme de irigații din.-țară se 
fac lucrări de canalizări și se 
construiește o stație de pom
pare a apei. Pînă la sfârșitul 
anului în acest raion vor fi 
irigate 6 200 ha.

Noi lucrări se fac și în' regi
unea Galați unde suprafața 
irigată a diferitelor culturi se 
va extinde pe încă 2 500 ha. 
Pe terenurile G.A.C. din raio
nul Focșani se sapă în prezent

canale care vor iriga o supra
față de 3 ori mai mare decît 
anul trecut.

în regiunea Crișana cele 
mai mari suprafețe prevăzute 
pentru irigare se află în raioa
nele Criș, Salonta și Ineu unde 
cele trei Crișuri- asigură con
diții bune pentru alimentarea 
cu apă. In aceste raioane su
prafețele irigate în acest an 
se dublează.

(Agerpres)

ȘTAFETA CONSTRUCTORILOR
XII. La Combinatul chimic Brăila

Popas înainte de plecarea de la Goicea Mare la Goicea Mică.

Călătorind pe traseele marilor șantiere, 
ni s-au impus pretutindeni, prin frec
vența în peisajul construcțiilor, prin 
spectaculosul și estetica lor, turnurile 
strălucitoare ale industriei chimice.

O industrie care, născută în epoca 
noastră, a înregistrat, într-un timp foar
te scurt, o dinamică impetuoasă de creș
tere, devenind o principală direcție de 
dezvoltare a economiei patriei noastre. 
„Congresul al III-lea al partidului — 
sublinia tqvarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Conferința organizației de partid 
a orașului București — a atribuit dezvol
tării industriei chimice un loc de prim 
ordin în planul de 6 ani, stabilind o creș
tere a producției de 3,3 ori — superioară 
creșterii generale de 2,1 pe ansamblul 
industriei — și alocîndu-l 20 la sută din 
totalul investițiilor > industriale^. Și mai 
departe: „Drept urmare a eforturilor de
puse, nivelul producției chimice a fost 
în 1963 de 18 ori mai mare decît în 1948, 
ponderea industriei chimice în ansam
blul industriei crescînd de la 4,9 în 1948 
la 10 la sută în 1963“.

Echivalentul în peisaj al acestor cifre 
revelatoare sînt uzlna-gigant, combinatul 
de vaste proporții, cu turnurile sale de 
beton sau oțel, arbori geometrizați țîș- 
nind de-a dreptul din cîmp, pe toate dru
murile, pe toate zările țării. întâlnești a- 
semenea uzine în Moldova, la Săvinești 
șl la Roznov, producînd lina și mătasea 
sintetică sau livrînd agriculturii uriașe 
cantități de îngrășăminte chimice. Le în
tâlnești, în același ținut, la Onești-Borzești, 
uriașul complex petrochimic supranumit 
și „Hunedoara chimiei". Le întâlnești pe 
Valea Prahovei, la Brazi — pădure me
talică iluminată feeric în liniștea nop
ților. Le întâlnești pe Valea Oltului, la 
Govora, ca și la Năvodari, pe țărmul mă
rii. Le întâlnești — în perspectiva viitoa
rei puneri în funcțiune — la Craiova ca

șl la Tg.-Mureș, la Tr. Măgurele, la Că
lărași, la Oradea, la Slatina. Sînt uzine 
și combinate care folosesc, ca materie 
primă, marile bogății ale subsolului no
stru, de la gaze naturale — la sarea ocne
lor, obținînd, prin metamorfoza procese
lor chimice, produse de înaltă valoare e- 
conomică. Exemple care confirmă carac
terul științific al politicii partidului de 
industrializare socialistă a țării, urmă
rind valorificarea complexă, pe scară lar
gă, a uriașelor resurse naturale ale pă- 
mîntului romînesc, prin amplasarea unor 
fabrici și combinate moderne în vecină
tatea acestor zone de bogăție.

Un exemplu revelator în această pri
vință — cu ample răsfrîngeri pe planul 
economiei noastre naționale — este și 
Combinatul chimic Brăila.

Drumul spre Combinatul chimic al 
Brăilei — obligatoriu pentru a înțelege 
coordonatele locului —. trece prin Deltă.

Cînd cel de-al II-lea Congres al parti
dului a trasat sarcina valorificării supe
rioare a stufului Deltei — vastă pădure 
de peste 260 000 de hectare, suprafață 
stuficolă fără rival pe planetă — faptul 
ni ce păruse atunci, la început, imens, de 
o unică îndrăzneală. Pentru întâia oară i 
șe lua acestui teritoriu sălbatic măsura, 
croindu-se felia destinată modificării. 
S-au construit, în anii următori, primele 
utilaje complexe.de recoltat, s-au luat pri
mele probe de stuf, s-au pus primele pie
tre la temelia unei industrii moderne, 
inedite pe glob, o industrie în care pa
tria noastră deținea locul de pionier.

Fenomenul, în mod firesc, a avut largi 
ecouri, stârnind un pasionant curent de 
interes, un cor de comentarii și mărturii. 
Consemnăm aici doar un ecou, măsu- 
rînd adîncimea unei proiecții: „Romî- 
nia — scria cunoscutul ziarist vest-ger
man dr. Wolfgang Libal — investește 
milioane pentru a valorifica pe cale in

dustrială bogăția de stuf din Delta Du
nării. Ea speră ca numai într-o jumă
tate de deceniu să poată aduce economiei 
naționale valori de miliarde prin obține
rea din stuf a celulozei, a fibrelor arti
ficiale tip lînă și bumbac, celofan, fur
furol etc. Cele cu mult peste 300 000 
tone de stuf care cresc anual între 
brațele gurii Dunării trebuie să de
vină, pe lingă petrol, a doua sursă 
a bogăției României"... „Se înțele
ge continuă dr. W. Libal — că Româ
nia pornește la acest proiect cu un efec
tiv mare de oameni și de material^... Și 
oaspetele consemnează meticulos : sute de 
oameni de știință, mii de ingineri, tehni
cieni, muncitori, nenumărate tipuri de 
mașini de recoltat („pînă la vehicolele-, 
amfibii, care au înfățișarea ttnor' mon
ștri antediluvieni“), precum și „o întrea
gă flotă de vase cu motor și șlepuri pen
tru transportul stufului tăiat".

Dar acesta era numai începutul, pri
mul semn de pe harta unor ample pre
faceri.

Navigînd pe bulevardul de apă al Du
nării, semne și mai recente impun, din 
nou, un popas, iar acest popas — spăr- 
gînd, tiparele economiei clasice românești 
—• ne situează într-un peisaj de indus
trie în care totul, de la amănunt pînă 
la corelația între marile instalații, ține 
de cele mai noi cuceriri, constituind, prin 
importanța și prin tehnica sa, o între
prindere de un profil deosebit.

Crearea acestei cetăți a industriei chi
mice românești a fost decisă în 1956, iar 
în 1958 a început construcția marii fa
brici de celuloză, cu o capacitate finală 
de 50 000 tone pe an, construcție asigu
rată de statul nostru. Fabrica de car
toane cu o capacitate de 9 000 tone pe 
an a intrat în funcțiune în 1959. Un an 
mai târziu, la 1 iulie 1961, începeau să 
producă celelalte secții ale marii fabrici

de celuloză, secția de produse clorosodi- 
ce (proiectată cu o capacitate de 4 000 
tone anual), secția de regenerare a leșiilor 
provenite de la fabricația celulozei, sec
ția de preparare a apei industriale și 
dedurizate. „Secții", de fapt, e un termen 
impropriu, născut dintr-un scrupul prea 
riguros al limbajului tehnic. Fiecare din 
ele e, prin proporții, o fabrică, o mare 
și complexă fabrică modernă. Echipa
mentul a fost furnizat de R. D. Germa
nă (utilajul pentru fabricarea celulozei 
și pentru electroliza clorurei de sodiu), 
R. S. Cehoslovacă (centrala termică, sis
temul de regenerare a . sărurilor sodice), 
R. P. Polonă CinstalajMe pentru depo- 
zituljtetftuty ULilg^âmi^ est^ plăâit de 
R. P. Roffîtifc < a-
ceste instalații.

Vizitând această mare construcție, stră
bați un șir somptuos de priveliști. De la 
portul modern al combinatului, în docu- 
rile căruia acostează caravanele de cea- 
muri încărcate cu stuf, pînă la arhitec
tura marilor fabrici, geometrii îndrăznețe 
și suple, cu fațadele în culori pastelate, 
lingă care se înalță construcțiile viitoare
lor secții și fabrici, toate aceste priveliști,, 
țîșnite parcă peste noapte din platitudi
nea timpului, se impun atenției cu un 
efect plastic de o inedită valoare, soli
citând pelicula și penelul. Adiacente lor, 
priveliștile ascunse, reacțiile chimice pe
trecute în uriașele instalații, oferă, pen
tru ochiul fanteziei, un spectacol la fel 
de interesant, condus prin rafinata regie 
a unei tehnici moderne. Pentru prima 
oară acum — în cel de-al XII-lea po
pas al „Ștafetei constructorilor" — avem

Tng. ION POPESCTT 
ILIE PURCARXJ

V. BĂRAN
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Lucrările lui V. I. Lenin - 
larg răspîndite 

în țara noastră
Scrierile lui Vladimir Ilici 

t.enin sînt larg răspîndite în 
țara noastră. Din 1950 Editura 
politică a tipărit 138 titluri în
tr-un tiraj de circa 5 800 000 
exemplare. S-au publicat 39 
volume de „Opere" după edi
ția a IV-a rusă, iar din 19C0, 
în urma hotărîrii Comitetului 
Central al P.M.R., se editează 
„operele complete" după ediția 
a V-a rusă, din care au apă
rut pînă acum 25 volume. In 
aceeași perioadă editura- a ti
părit 17 culegeri tematice cu 
lucrări sau fragmente de lu
crări, printre care „Lenin des
pre Romîniă", „Despre cons
trucția de partid", „Partidul — 
forța conducătoare în statul 
socialist și în construcția co- 
munistă", „Despre unitatea 
partidului", „Despre alianța 
dintre clasa muncitoare și ță
rănime", „Despre dezvoltarea 
industriei grele și electrifica
rea țării", „Despre mișcarea 
muncitorească și comunistă 
internațională", „Despre stat", 
„Despre religie", „Despre cul
tură și artă", „Despre proble
ma națională și națicnal-colo- 
nială" etc.

Cele mai importante opere 
ale lui Lenin apar în ediții re
petate în zeci și sute de mii 
de exemplare. „Imperialismul 
— stadiul cel mai înalt al ca
pitalismului" a apărut în 6 
ediții, în 218 000 exemplare. 
„Marea inițiativă" în trei edi

ții în 215000 exemplare. în 
trei s-au mai mult de trei edi
ții au apărut „Ce-i de făcut?"... 
„Două tactici ale social-demo- 
crației în revoluția democrati
că", „Economicul și politicul 
în epoca dictaturii proletaria
tului", „Materialism și empirio- 
criticism", „Revoluția proleta
ră și renegatul Kautsky", 
„Statul și revoluția", „Stîngis- 
mul — boala copilăriei co
munismului", „Tezele din a- 
prilie".

Alte culegeri din operele lui 
Lenin au apărut în Editura 
militară și Editura tineretului.

Au fost tipărite numeroase 
lucrări biografice și memoria
listice despre viața și activita
tea lui Lenin. Printre titlurile 
apărute se numără „V. I. Le
nin. Biografie", „V. I. Lenin. 
Scurtă schiță biografică", o 
culegere în două volume de 
„Amintiri despre Lenin", o 
culegere „Lenin — tovarăș, 
om", „Amintiri despre Lenin" 
și „Lenin și partidul" de N. K. 
Krupskaia, „Povestiri despre 
Lenin". „Amintiri despre V. I. 
Lenin" de V. I. Babușkin. Zi
lele acestea Editura pentru li
teratură universală a scos de 
sub tipar cartea lui A. Vișnev- 
ski „A 72-a zi", în care se des
crie o zi din viața lui Lenin.

(Agerpres)

In cursă,. cei mai buni seniori, hna/ișlii celor aproape 10 000 tineri din raionul Grivifa roșie, 
care și-au disputat intiielatea in ediția 1964 a crosului 1 Mai.

Foto : R. VAS1LE

Cursuri de ridicare a calificării
în întreprinderile industriale din 

regiunea Maramureș se acordă o 
atenție deosebită ridicării califică
rii profesionale a cadrelor. Pe linia 
acestei preocupări, în unitățile in
dustriei miniere, uzinele construc
toare de mașini, fabricile de con
fecții și tricotaje, precum și în ce
lelalte întreprinderi industriale și 
economice ale regiunii au fost or
ganizate în acest an aproape 380

,.B U L E T
BACĂU (de la corespondentul 

nostru). — De două săptămîni, în 
fiecare marți și vineri încă înain
te de prînz, în 47 de .gospodării a- 
gricole colective din raionul Bacău 
își face apariția un oaspete care 
aduce colectiviștilor voști deosebit 
de interesante. Este ,,Buletinul in
formativ al Consiliului agricol ra
ional cu privire la desfășurarea

cursuri de calificare și ridicare a 
calificării, care sînt frecventate de 
peste 15 000 de muncitori, tehnici
eni și maiștri.

De asemenea, mai mult de 300 
de constructori de mașini de la 
Uzinele mecanice de mașini și Uti
laj minier din Baia Mare și Unio 
— Satu Mare urmează în prezent 
cursuri organizate pentru speciali
zarea lor ca montori de mașini-

INUL INFORMAT
campaniei agricole de primăvară". 
De mărimea unui-dosar, cele două 
file ale buletinului cuprind, pe pri
ma pagină o hartă a raionului a- 
vînd o legendă care îl ajută pe 
cititor să-și dea seama numaidecît 
cum merg lucrările agricole în ori
care gospodărie agricolă colectivă 
din raion. Pagina-a doua este de 
fapt o listă întocmită pe baza unei

unelte, strungari, lăcătuși, sudori 
etc.

Grijă deosebită se acordă și ri
dicării calificării personalului teh- 
nico-ingineresc. Astfel, la cele 34 
cursuri de specializare organizate 
își îmbogățesc cunoștințele mai 
mult de un sfert din totalul ingi
nerilor existenți în industria regi
unii.

I V"
situații operative înfățișînd stadiul 
efectuării' lucrărilor în campania 
agricolă de primăvară la fiecare 
G.A.C. în continuare sînt dactilo
grafiate recomandările cu caracter 
urgent ale consiliului agricol raio
nal. O dată sosit în gospodărie, 
,.buletinul" este analizat într-o șe
dință operativă.

Prin munca patriotică 
a tineretului

In Capitală
Duminică-dimineața, spre 

locul viran din - spatele Fa
bricii de ventilatoare, se 
îndreptau grupuri .mari de 
tineri. De două săptămîni, 
terenul acesta, a devenit,un 
șantier al muncii „ patrioti
ce. Din inițiativa Sfatului 
popular și a comitetului 
U.T.M. al raionului Lenin 
s-a hotărît construirea unei 
baze sportive complexe care 
va cuprinde un teren de 
fotbal, o pistă de atletism 
de 340 m, iar în „potcoa
ve" un teren de baschet și . 
un teren de volei. Terenu- ’ 
rile vor fi împrejmuite de 
o tribună cu șase grade- 
ne, care va avea o capacita- . 
te de 12 000 locuri.

Inițiativa construirii a- 
cestui obiectiv a entuzias
mat pe toți cetățenii din 
raion. S-a propus construi
rea bazei — prima bază 
sportivă din Capitală apar- 
ținînd unui raion — prin 
muncă patriotică, preconi- 
zîndu-se realizarea unor 
economii de peste 1 000 000 
Ici. Zilnic vin aici în orele 
lor libere tinerii din între
prinderile raionului și ce
tățenii din circumscripțiile 
electorale. Șe cară fierul 
vechi, materialele, se ame
najează taluzurile, se nive
lează pămînțul, se sortează 
cărămizi și bolovani pen
tru drenaj. Aici am întîlnit

ION BISTREANU 
student

Continuare în pag. a V-a

In regiunea 
Mureș- 

Autonomă 
Maghiară

,TG. MUREȘ (de la co-
■ re'spbndehtul nostru). — 
' Sîmbată și duminică mii
de tineri din regiunea Mu- 

’ reș-Autonomă Maghiară au 
participat la' acțiunile de 
muncă patriotică.

Peste ^000' de tineri 
muncitori și - elevi din ora-

■ șui Odorlfei au luat parte 
. duminică ila acțiunile, orga
nizate ' de' comitetul orășe
nesc U:T.M;‘ CePmai mulți 
au plecat spre întinsele, pă
șuni ‘de lingă ^Piatra Țărcii 
și "platoul .Rez. din apropie
rea orașului, unde au îm
prăștiat mușuroaie, defrișat 
mărăcini și. arborele și au 
curățat de ' pietrișpeste 50 
de .ha. La acțiunile, :de : cu
rățare a pășunilor au parti- . 
cipat în-număr mare și ti
nerii ' din Cristuru. Secuiesc, 
Mărtiniș, Tărcești,.\ Cobă- 
tești și din alte conTurie din 
raion. In acest an tinerii 
din raionul Odorhei au cu
rățat 680 ha de pășune.

Tinerii din raionul To- 
plița au participat- zil
nic în ultima săptămî- 
nă la acțiunile de împă
duriri. Duminică, înainte

Continuare în pag. a V-a

regiunea 
Galați

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — In raio
nul Făurei pășunile și fîne- 
țele naturale se întind pe 
o suprafață de peste 25 000 
hectare. Obținerea unor pro
ducții ridicate de masă ver
de la hectar este determinată 
și de lucrările de întreține
re a pajiștilor ca : nivela
rea, grăparea și îngrașarea 
terenului și strîngerea pie
trelor. La realizarea acestor 
lucrări o contribuție de 
seamă aduc și organizațiile 
U.T.M. din acest raion, care 
au inițiat «acțiuni patriotice 
de întreținere a pășunilor, 
unde participă mii de ti
neri. De altfel,. în planul, 
de muncă al comitetului 
raional U.T.M. Făurei, în
treținerea pășunilor este un 
obiectiv important al acțiu
nilor patriotice. pe care le 
întreprind tinerii. Numai în 
cinstea Zilei de 1 Mai și a 

,£ilei tineretului din R.P.R., 
tinerii din acest raion s-au 
angajat să întrețină o su
prafața de 8 500 ha pășune. 
In acest scop, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat săpta- 
mîna trecută peste 3 600 
de tineri la întreținerea pă
șunilor, care au făcut a- 
ceastă lucrare pe o supra
față de peste 1.300 ha. 
Pînă ■ în: săptămîna trecută, 
cu forțele tineretului au

Continuare în pag. a V-a
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Itinerar cultural-sportiv de la Baia Mare la București

■
 rimăvara latelor 
de munte, cum

sînt cele din păr
țile Năsăudului, 
ne întîmpină cu 

' specificul ei tonic: 
cu pădurile bătând 

încă discret spre verde și 
cîmpiile frumoase dar mici ca 
niște fragmente dintr-o operă 
vastă în care răsar fabrici de 
ciment, clădiri impresionante 
alături de satele pitorești, pur
tând subtil aluziv ceva din 
versurile coșbuciene, corectate 
de prezența masivă a înnoi
rilor.

în tren, un călător tînăr ne 
face (și-i deslușim mîndria în 
glas) cîteva recomandări:

— Trebuie să vedeți neapă
rat satul unde s-a născut 
George Coșbuc. Sînt 10 km de 
la Năsăud. Și fostul Prislop — 
acum „Liviu Rebreanu". E la 
trei km de Năsăud. Casele me
moriale sînt vizitate de mii de 
oameni. în Năsăud există o 
„arhivă” specială dedicată ce
lor doi scriitori.

Asemenea recomandări 
ne-au mai fost făcute încă. La 
Casa-muzeu „Liviu Rebreanu” 
(la care utemiștii și pionierii 
se îngrijesc de amenajarea 
spațiilor verzi, a locurilor îm
prejmuitoare în. scopul păstră
rii autenticității lor), de pildă, 
un tînăr ne-a vorbit cu entu
ziasm despre minunata des
criere a drumului ce duce 
spre Rodna, făcută de proza
tor. Dar să nu anticipăm.

în oraș a poposit de-a bine- 
lea seara și casele din centru 
par un izbutit decor de teatru, 
îl căutăm pe tovarășul Simion 
Lupșan, secretarul comitetului 
orășenesc U.T.M.

— Pe tovarășul Lupșan îl 
găsiți cu siguranță la repetiția 
corului. E membru al forma
ției corale din Năsăud.

...într-adevăr, în una din 
sălile sfatului popular (nu de
parte se construiește o nouă și 
spațioasă casă de cultură) îl 
descoperim printre vreo sută 
de coriști, cei mai mulți tineri. 
Printre ei se află și Viorel Pă- 
lăgeș, Dumitru Nistor, Florea 
Moraru, Gabriela Olah, Ionaș-

N. DRAGOȘ 
V. RANGA

C. STANESCU 
A. I, ZAINESCU

IN CURIND

Faza pe țară a concursului
ansamblurilor

și formațiilor artistice Schimb de experiență Cinematografe

studențești
S-a încheiat concursul — pe centre universitare — al for

mațiilor și ansamblurilor artistice studențești și urmează, la 
sfîrșitul acestei luni și în primele zile ale lunii mai, etapa 
finală a concursului. Pentru a-i informa pe cititori despre 
pregătirea și desfășurarea acestui concurs ne-am adresat to
varășului CONSTANTIN LUCA — vicepreședinte al Comite
tului executiv al U.A.S.R., care ne-a declarat următoarele :

„La faza pe centre univer
sitare a concursului artistic 
studențesc s-au prezentat 131 
formații care au antrenat pes
te 3 700 studenți; 50 la sută 
din aceste formații dec fost 
grupate în mari ansambluri 
ale institutelor, ceea ce a per
mis valorificarea înclinațiilor 
artistice multilaterale ale stu
denților în programe com
plexe, bogate din punct de 
vedere educativ. Un asemenea 
program — de pildă — a pre
zentat ansamblul Institutului 
politehnic din Timișoara, în 
care, coriștii, dansatorii, reci
tatorii. într-o prezentare omo
geni, au închinat spectacolul 
lor — intitulat „Am 20 de pri
măveri — sărbătorii Eliberă
rii patriei.

Trecerea în revistă a forma
țiilor artistice a scos în evi
dență direcțiile urmărite de 
studenții-artiști amatori, în 
perioada dintre cele două con
cursuri. Una dintre acestea, 
a fost creșterea numărului for
mațiilor folclorice. La actualul 
concurs, majoritatea institute
lor s-au prezentat cu tarafe, 
echipe de fluierași, formații 
de dansuri populare; corurile 
au avut în repertoriul lor nu
meroase cîntece populare, în
deosebi acelea în care se cîntă 
viața noastră nouă. Așa, de 
pildă, din cele cinci institute 
ale centrului universitar Iași. 
4 au prezentat formații da 
dansuri populare, tarafuri, so
liști vocali și instrumentali da 
muzică populară; centrul uni
versitar București a prezentat 
4 tarafuri, 7 formații de dan
suri, mici forimații de fluie
rași, și un grup vocal care o 
interpretat muzică populară; 
corul Universității „Babeș- 
Bolyaitt din Cluj s-a impus 
atenției prin bogatul salu re
pertoriu folcloric. Un alt as
pect care merită subliniat este 
acela că formațiile de teatru 
s-an prezentat cu piese din

ÎNTRECEREA CELOR MAI TINERI
ARTIȘTI AMATORI

In sălile Casei de cultură „Nico- 
lae Bălcescu" din Reghin, pionierii 
și școlarii s-au întrecut în cadrul 
fazei raionale a celui de al XI-lea 
concurs cultural-artistic. Și-au dat 
întâlnire în această frumoasă dumi
nică de primăvară, cu cînteeul, . 
dansul, mobilizatorul program de 
brigadă, poezia recitată, piesele de 
teatru, sute da copii. Și, firește, 
n-au lipsit nici emoțiile. Gazdele, 
piopieriî din Reghin, și-au primit 
cum se cuvine oaspeții, colegii lor, 
dintre căra redutâbili coneurenți 
pentru primele locuri au fost cei 
din Gurghlu-de-Suș, Luieriu, Lun-

eu Maria, Dorel Ionașou și 
alții.

Apoi, împreună cu tovarășii 
Florea loan, prim-secretar al 
comitetului raional U.T.M. și 
Simion Lupșan schițăm un 
itinerar al activităților cultu- 
ral-artistice și sportive ce se 
vor desfășura în cinstea lui 
23 August. Desprindem cîteva: 

îmbogățirea repertoriului și 
calității interpretative la cor 
și o frecvență mai regulată a 
întâlnirii acestei formații cu 
spectatorii. în sala de repeti
ții urmărisem cu mult timp 
înainte învățarea unui cîntec

concursurile pentru „Cel mai 
bun recitator" sau „Recunoaș
teți melodia și interpretul" au 
fost argumentul cel mai con
vingător. S-a hotărît, pornind 
de la o asemenea constatare, 
ca să existe, la nivelul fiecă
rei organizații, preocupare 
pentru a stimula aceste pasi
uni tinerești.

Mai întîi, la învățămîntul 
politic, înainte sau după înce
perea adunărilor generale, la 
serile de dans, la acțiunile co
lective de muncă patriotică 
vor fi prezenți și membri ai 
formației de cor năsăudene.

POPAS LA NĂSĂUD Șl BISTRIT A
scris de un compozitor clujean, 
anume pentru corul năsău- 
dean. Echipa de teatru a Ca
sei de cultură repetă piesa 
„Gară mică", taraful se pregă
tește prin confruntarea cu 
spectatorii din oraș sau din 
împrejurimi, de la Zadra ori 
Dumitra.

Mai aflăm amănunte despre 
un concurs „Frumoasă și bo
gată ești patria mea socialistă" 
ce se realizează în colaborare 
cu studioul de radio clujean 
ca și despre interesantele emi
siuni ale stației de radioficare 
locale, destinate special tine
retului. Și cum era firesc ni 
se vorbește pe larg de măsuri
le luate pentru a veni în în
tâmpinarea dorinței tinerilor 
de a cînta, de a dansa, de a 
învăța poezii. Iată cum au 
hotărît tovarășii de la Năsăud 
să prilejuiască tinerilor

Intîlnirîle 
eu cînteeul ți poezia
Ideea unor asemenea întâl

niri s-a conturat la serile cul- 
tural-distractive. Acolo, numă
rul mare al participanților la 

dramaturgia romanească. în 
special cea contemporană. Și, 
în sfîrșit, trebuie menționată 
concluzia juriilor care atu 
apreciat că în ultimii ani a 
crescut nu numai exigența în 
alegerea repertoriilor, ci Și 
nivelul de interpretare al ar
tiștilor amatori studenți.

Faza finală a concursului 
artistic al formațiilor și an
samblurilor artistice studen
țești, care antrenează peste 
1 700 studenți, se va ține în 
două centre universitare: Cluj 
și București. La București se 
vor întrece ansamblurile artis
tice ale centrelor universitare 
și un număr de f ormații eviden
țiate în centrele cu un singur 
institut, iar la Cluj se vor pre
zenta formațiile de . teatru, 
procese literare $i poeme. Con
cursul se va încheia în seara 
zilei de 4 mai cu un spectacol 
festiv, închinat celei de-a 
XX-a aniversări a zilei de 23 
August, prezentat în București 
de formațiile laureate, în sala 
Teatrului de Operă și Balet.

Nu putem face încă nici un 
fel de aprecieri asupra felului 
în care se vor prezenta arti
știi amatori în această ultimă 
fază a concursului. Dar fiecare 
ansamblu și formație care și-a 
anunțat prezența la concurs a 
manifestat o grijă deosebită 
în alegerea repertoriilor, în ri
dicarea măiestriei artistice a 
interpreților. Aceasta ne în
dreptățește să sperăm a fi 
spectatorii unor manifestări 
care — prin conținut și pre
zentare — să se ridice la un 
înalt nivel artistic. Atît pri
ma cît și a doua fază a con
cursului sînt de natură să sti
muleze mișcarea artistică stu
dențească, ajutînd-o să urce o 
nouă treaptă pe calea îmbu
nătățirii conținutului educativ 
și a măiestriei interpretative. 

MARIETA VIDBAȘCC

ca, Sînbriaș, IndicebPădure și Băi- 
ța. Aceștia din urihă au cucerit 
spectatorii prin grația și reala mă- 
iesttie dovedite în interpretarea 
dansului cu tema vLa cules de 
struguri Iii gospodăria colectivă* 

De bune aprecieri s-au bucurat, 
da asemenea, Ansamblul pionieresc 
de cîntec® și dansuri al Școlii de 
8 ani nr. 2 ți corul Școlii de 8 &ni 
nr. 1 din Reghin.

Numărul membrilor corului pio
nieresc ist» de peste 150, iar or
chestra care acompaniază este for
mată, de asemenea, din pionieri,

profesori de muzică din oraș 
care vor învăța pe tineri să 
cînte corect. Pentru o mai 
bună organizare s-au luat mă
suri ca membrii corului să fie 
repartizați cu răspunderi no
minale în cele 30 organizații 
de bază U.T.M. din oraș. S-au 
recomandat deja cîntecele ce 
urmează să fie învățate în așa 
fel îneît în organizațiile din 
oraș și raion toți tinerii vor 
deveni membri ai unui cor cu 
mii de coriști care în același 
timp va fi prezent în toate ac
țiunile tineretului, ca un tova
răș îndrăgit.

Și pentru învățarea de poezii 
despre patrie și partid, despre 
viața nouă a tineretului nostru 
s-au găsit cîteva modalități 
practice. La nivelul orașului, 
de pildă, s-a hotărît ca să fie 
organizat un concurs pentru 
cel mai bun recitator și pentru 
cei care cunosc cele mai multe 
poezii. Mai întîi vor fi desem
nați câștigătorii pe organizații 
(aceasta e etapa cea mai lungă, 
cînd toți tinerii învață poezii). 
Apoi, în urma unor concursuri 
la serile oultural-distractive, 
la duminicile cultural-sportive 
în aer liber, vor fi desemnați

în acest an la Institutul de arhitectură „Ion Mincu" din Capitală a fost terminată construc
ția unei noi aripi, unde au fost amenajate 13 stil! de proiectare. în fotografie t viitorii arhi- 

tecți lucrînd la planșetă In unul din noile ateliere.
Fote: AQERPREt

■■
Harmonica, for
mațiile artistice 
ale casei de cul
tură (corul acestei 
instituții colabo
rează adeseori cu 
Filarmonica în in

terpretarea unor piese vocal- 
simfonice), orchestra de muzi
că populară, școlile de muzică, 
multe ansambluri de amatori, 
și, in sfîrșit, turneele unor 
importante orchestre simfoni
ce sau formații de muzică de 
cameră asigură Ploieștiului 
o agendă de manifestări bo
gate cu largi rezonanțe în rîn- 
durile maselor de auditori.

O scurtă trecere în revistă a 
manifestărilor muzicale plo
ieștene trebuie să înceapă de
sigur de la suita de
CONCERTE SIMFONICE 

PERIODICE
organizate de ansamblul sim
fonic al Filarmonicii.

Intr-un deceniu de existen
ță, Filarmonica a desfășurat o 
largă activitate educativă for- 
mînd nu numai un public re
ceptiv față de frumusețile ar
tei, dornic să cunoască cît mai 
multe piese din tezaurul ei, ci 
și o orchestră de ținută artis
tică menită și capabilă să sa
tisfacă cerințele artistice ale 
auditorilor.

O listă a primelor audiții 
interpretate în această stagiu
ne (printre ele am aminti 
Concertul pentru orchestră de

elevi ia Școala da muzici. Printre 
ei, Violonistul Silviu Maior, parti
cipant la cel de al VI-lea Festival 
republican al școlilor și institute
lor de artă, recent desfășurat îri 
Capitală. Corul a ocupat primul 
loc pe raion. Lâ 2 mai, Ziua tine
retului din R.P.R., în cadrul fazei 
regionale cate sfe va desfășura la 
Tg. Mureș urmează Bă «e întâl
nească pa scenă cu celelalte for
mații câștigătoare ale întrecerii pț 
raioane.

C. CÎRSTOIU

cei mai buni tineri pe grupe 
de organizații ca, în sfîrșit, în 
final, pe oraș, să se întreacă 
la Casa de cultură, cîștigătorii. 
Acțiunea finală va fi, desigur, 
bogat alcătuită; cu recitări, 
întrebări despre opera poeți
lor respectivi, interpretarea u- 
nor melodii avînd ca text ver
surile acestora. în fihal, va fi 
prezentat, de asemenea, mon
tajul literar-muzical „Orato
riul eliberării” după poemul 
lui Eugen Jebeleanu. Acțiuni 
speciale vor fi dedicate și în
vățării poeziilor din Eminescu 
și Coșbuc. Astfel, tinerii din

comunele din împrejurimile 
satului unde s-a născut Geor
ge Coșbuc vor organiza învă
țarea poeziilor din opera aces
tuia, urmînd ca folosind prile
jul unor vizite la casa memo- 
rială a poetului să se întreacă 
într-un concurs „Cine cunoaș
te mai bine viață și opera lui 
George Coșbuc".

Sînt cîteva manifestări me
nite șă stimuleze și să sprijine 
pasiunea firească ă tinerilor 
pentru cîntec -și poezie.

...De la Năsăud ne-am conti
nuat drumul spre’ bistrița, po
posind cîteva ceasuri în came
rele casei-muzeu „Liviu Re- 
breanu" și, apoi, la gospodă
ria de stat Dumitra.

„Primăvara, 1964"
Cu gospodăria de stat din 

comuna Dumitra facem cunoș
tință într-o formă de altfel o- 
bișnuită multora din locurile 
prin car© am trecut: brigada 
artistică de agitație a gospodă
riei pregătește un program, 
dedicat în întregime campani
ei. Se documenta. Pe dealuri 
se mai zăreau încă zăpezile, 

Agendă culturală ploieșteană

de Haciatu-
V-a de

— picto-

coarde al lui Ciortea, poemul 
„Macsgas" de Castaldi, „Sim
fonia primăverii" de Negrea, 
Simfonia 1 de Olah, Simfo
nia a Il-a de Toduță, Sim
fonia a II-a 
rian, Simfonia a 
Honegger, „Mathis 
rul“ de Hindemith, Bachia- 
na Brasliensis a lui Villa-Lo
bos) conturează o serie de 
programe de larg interes ce 
vădesc sîrguința orchestrei și 
a dirijorilor ei (șefi de orches
tră permanenți — G. Petrescu 
și E. Pricope) de a îndruma pa
șii melomanilor spre înțelege
rea valorilor muzicale contem
porane naționale și univer
sale.

Soliști de frunte (printre ei
V. Gheorghiu, V. Orlov, R. 
Aldulescu, S. Șerbescu, Șt. 
Ruha), dirijori de valoare din 
centrele muzicale ale țării (din 
păcate o serie de cunoscuți 
șefi de orchestră bucureșteni, 
ca Mircea Basarab, răspund 
mai puțin solicitărilor orches
trei) concură la promovarea 
unor programe originale, de 
valoare artistică, pe care Fi
larmonica ploieșteană le pre
zintă publicului.

De un larg succes s-a bueu- 

Construcții noi de locuințe pe Bd. Mihai Bravu din Capitală.

'i'

*!

ninsese proaspăt pe munți și 
pîraiele se învolburau repezi 
la vale. Brigada de agitație 
surprinde însă primăvara în 
febrilitatea cu care oamenii 
din gospodărie își pregătese 
uneltele de lucru, tractoarele 
cu șenile care urcă panta dea
lurilor și răstoarnă brazde 
reavăne. într-un caiet; la con
ducerea gospodăriei, notele te
lefonice se succed cu o cali
grafie grăbită. Retrospectiv, 
brigada le studiază și le tran
scrie în viitorul program: 
„...Primăvară! — 16 martie 
1964” de Ia trust ăe cer® că 

pînă la 30 martie să se comu
nice producția planificată la 
striiguri. pe varietăți. Pe dea
luri începuse deja tăiatul la 
viță, de vie. Mugurii pe coarde 
au țîșnit rotunzi și se întreve
de rod bogat. 25 martie : ingi
nerul are legătura cu trustul. 
Comunică în cifre, ceea ce i se 
ceruse.

„Ffimăvară, 28 martie 1964“: 
Uzina do tractoare din Brașov 
invită un delegat al gospodă
riei să „sosească de urgență 
pentru a lua în primire cole 
trei tractoare solicitate; 30 
martie: se așteaptă tractoa
rele ; la parcul de mașini, me
canicii sînt nerăbdători; 2 a- 
prilie : sosesc tractoarele ; 7 a- 
prilie : de la trust se cere : 
comunicați stocul de furaje 
rămas, efectivul de animale cu 
care ieșiți în campanie la în- 
sămînțatul cartofilor târzii și 
semitîrzii". Pe 8 aprilie, dimi
neața, la telefon — laboratorul 
central din Cluj : „Veniți de 
urgență să luați umidometrul".

în programul brigăzii, notele 
acestea telefonice semnifică, 
succint, zilele în care se pregă
tea intens campania. Și se naș
te astfel și cîrirtecul ei. Briga- 

rat în ultima stagiune suita de 
manifestări care și-a 
să treacă în revistă 
dintre marile simfonii 
te în veacul trecut.

Paralel cu stagiunea 
ieșteană, Filarmonica a 
nizat de pildă o

propus 
cîteva 
crea-

plo- 
orga-

STAGIUNE PERMANENTA 
LA CIMPINA

Multe din concertele plo
ieștene sînt repetate la Cîm- 
pina în fața unui public entu
ziast ce umple pînă la refuz 
sala de concerte. Lăudabil 
este sub acest aspect și fap
tul ca soliști de frunte ai țării 
și chiar din străinătate (recent 
au cîntat la Cîmpina — B. 
Lecev și Henriette Mirvis) 
sînt invitați de Filarmonica 
ploieșteană să participe și la 
această stagiune cîmpineană.

Se impune totuși necesitatea 
de a acorda atenție unei mai 
judicioase înlănțuiri sub ra
port pedagogic a programelor 
pornind de la considerentul 
că ne adresăm unui public 
care a venit mai puțin în con
tact cu sala de concert. Toc
mai de aceea sînt necesare 
aici programarea eu preeă- 

da l-a auzit și îl redă, pe sce
nă, într-un context de fapt» la 
care ®e adaugă, zilnic, primă
vara.

Drumul spre Bistrița trece 
printre mari dealuri cu vii și 
livezi arcuite spre zări. Trecem 
printre ogoare ondulate în larg. 
Asfaltul umed lunecă sub toți 
ca sub patine. Bistrița.

Perspective
Urmăiim împreună cu tdva- ‘ 

rășul Nemeș Alexandru, se
cretar ăl Comitetului raional

U.T.M. Bistrița măsurile hotă- 
rîte pentru activitatea cultura
lă și sportivă viitoare și încer
căm să realizăm un bilanț al 
celor înfăptuite pînă acum. 
Sînt în această direcție 
propuneri interesante în pla
nul de muncă al comitetului 
raional. Miulte din ele în faza 
do propuneri din păcate. în 
privința învățării cîntecelor, 
de pildă, aflăm doar că „s-au 
primit indicații", „s-a interve
nit să se facă rost de cîntece", 
„se vor stabili asupra cîntece
lor" etc. Cu poeziile : „S-a 
spus să se ia legătura cu pro
fesorii de limba romînă din 
raion", „nu s-a precizat exact 
cum să se desfășoare activită
țile", „nu au fost încă instru- 
iți secretarii organizațiilor 
U.T.M. în această problemă". 
(Din discuția avută am des
prins că nici tovarășului Ne
meș nu-i era foarte clar cum 
se vor desfășura practic acți
unile de învățare a cîntecelor 
și poeziilor). Se lucrează, după 
cum vedem, uneori într-un 
ritm prea lent, și așteptîndu- 
se prea mult binefăcătoarele 
urmări ale indicațiilor. Cre
dem că stadiul acesta poate fi 
depășit.

De altfel, și o vizită la Casa 
de cultură a orașului (e drept, 
recent redeschisă) nu ne-a pri
lejuit cunoașterea unei expe
riențe pozitive ce poate fi ge
neralizată. Am putut doar să 
desprindem faptul că în locul 
unor acțiuni tinerești, diferen
țiate pe specificul profesiilor și 
vîrstelor (care se organizează, 
e drept, cu mai mult efort și 
solicită la lucru pasiunea) se 
preferă, ca flori, și acestea

Ieri, la prînz, la întreprinde
rea „Flacăra roșie" din Capitală 
a început un interesant schimb 
de experiență între întreprin
deri ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini și cele 
aparținînd Ministerului Indu
striei Ușoare. Schimbul de ex
periență are drept scop genera
lizarea celot mai bune metode 
privind organizarea producției 
în diverse secții de fabricație 
precum și în alte probleme de 
economie a muncii.

Discuțiile vor dura două zile, 
în prima zl, participanții au as
cultat o expunere a directorului 

dere a unor piese din litera
tura preclasică și clasică, în
lănțuirea lor după anumite 
criterii — de gen, sau de or
din istoric — precum și pre
zentări muzicologice mai largi 
și la un mai înalt nivel decît 
acelea care se fac uneori la 
Ploiești.

Și ar fi, desigur, necesar 
ca Filarmonica să extindă 
asemenea „inițiative" și în 
alte centre ale regiunii — 
Tirgoviște, Rm. Sărat, BăicOi, 
Buzău unde aparițiile ei sînt 
rare și nu au în nici un caz 
un caracter periodic.

în sfîrșit — în acest succint 
„caleidoscop" muzical ploieș
tean trebuie 
cîteva

să mai înglobăm

ACȚIUNI educativ!
toate «uita deînainte de 

spectacole de operă, organiza
te cu concursul unora dintre 
soliștii operei bucureștene și 
al orchestrei ploieștene.

în această stagiune au fost 
organizate cîteva spectacole 
printre care „Rigolettb" și un 
„Medalion Verdi" care s-au 
bucurat de un mare succes 
de pubUe. Numărul spectaco-

rare, manifestările „monumen
tale" de răsunet iar ele singu
re nu pot cuprinde marea 
majoritate a tineretului într-o 
activitate continuă;

Și am asistat la un specta
col despre a cărui desfășurare 
relatăm pe scurt în capitolul 
următor :

Dacă brigada 
ar fi fost în sală...
Brigada de agitație a

T.R.C.L. din orașul Dej a soli
citat, pentru un spectacol, sce
na casei de cultură din orașul 
Bistrița. Solicitarea a primit 
răspuns afirmativ.

Spectatorii își ocupă locul 
în sală, brigada de agitație — 
pe scenă. Se desfășoară înlă
turi cortina și, ca prin minu
ne, brigada e deopotrivă — și 
Pe șcenă și în sală.

Pe scenă: artiștii amatori 
se precipită în mișcări impre
vizibile către un loc și altul, o 
fată se oprește subit — pe la 
jumătatea recitării. SufIerul e 
aspru sancționat și înlăturat 
în spatele cortinei: uitase să 
mai șoptească textul și ca a- 
tare, recitatoarea faca o piru- 
ietă către public, scuzîndu-se. 
Acordeonistul nu ia bine to
nul și solista bate nervos în 
microfon : „Nu așa tovarășe, 
vezi ce faci dacă nu vii la re
petiție ! ?“ Acordeonistul ia alt 
ton. Din nou bătăi în micro
fon : „Du-te în spatele corti
nei și mai repetă“. Și acordeo
nistul dispare. Apar cinci bă
ieți înalți, cer scuze publicului 
și încep apoi un cor vorbit. 
Rumoare ! — uitaseră că «u-

Întreprinderii „Flacăra roșie" 
despre dezvoltarea iabricii, au 
vizitat apoi secțiile de fabrica
ție. După-amiază au început 
discuțiile în probleme de orga
nizare a muncii. Astăzi, partici- 
panții la schimbul de experien
ță vor vizita Fabrica de confec
ții „București"". Discuțiile pe a- 
ceste probleme vor contînutTln 
zilele de 8 și 9 mai la Brașov 
cu car® prilej vor fi vizitate 
principalei» întreprinderi con
structoare de mașini din oraș.

I. B.

lelor de acest gen, organizate 
în această stagiune, «ste însă 
cu totul insuficient pentru pu
blicul care s-a obișnuit în ul
timii ani cu o stagiune de 
opere aproape permanentă în 
care au putut fi vizionate 
„Tosca", „Boema"", „Copellia" 
„Don Pasqualle".

Trebuie menționate ape 
concertele periodice de muzi
că de cameră, multe dintre 
ele cu programe inedite, 
bucurîndu-se și de participa
rea unor soliști și formații din 
Capitală, cuprinzînd o serie de 
prime audiții.

Ciclul „Concerte lecții" larg 
exemplificate nu atît pe benzi 
de magnetofon cît de artiștii 
ploieșteni (asupra necesității 
stabilirii unei mai bune legă
turi între temele abordate in 
fiecare dintre aceste manifes
tări, secretariatul Filarmonicii 
ar trebui, desigur, să se mai 
gindească) întregește imagi
nea pe care ne-o dă agenda 
muzicală a marelui centru pe
trolifer al țării.

IOSIF SAVA

La repetițiile corului Casei 
de cultură din Năsăud, l-am 
întîlnit și pe secretarul co
mitetului orășenesc U.T.M., 
tovarășul Simion Lupșan, 
despre care am aflat că este 
unul dintre animatorii entu
ziaști ai acestei formații. 
Iată de ce publicînd fotogra
fia adresăm în același timp 

și o invitație.

flerul fusese sancționat și tri
mis „să mai învețe". Nemai- 
auzindu-i șoaptele, băieții își 
sufocă replicile, corul vorbit 
se transformă în tăcere. (Bine
înțeles că toate acestea nu fă
ceau parte din programul bri
găzii ci erau doar rezultatul 
insuficientei pregătiri).

în continuare ne-am imagi
nat următoarea situație în 
care brigada artistică de agi
tație respectivă poate descope
ri cu siguranță unele sugestii 
pentru viitor.

în sală: aceiași membri ai 
brigăzii, printre spectatori, îi 
roagă frumos să nu se supere, 
să-i creadă că au un spectacol 
frumos și să-i aplaude. Și dacă 
nu cred, uite, pe cuvîntul lor 
că, altădată, într-un alt pro
gram, vor critica spectacolul 
de față. D© aceea se și docu
mentează acum, de aceea s-a 
întâmplat și minunea ca, în a- 
celași tâmp, să fie și pe scenă 
și în sală. Se întâmplă apoi o 
altă minune, definitivă. Spec
tatorii au trecut pe scenă, sînt 
triști, se privesc unii pe alții 
și tac. Din sală brigada îi a- 
plaudă de zor, ba chiar și bi
sează. Și are de ce : spectato
rii au fost liniștiți, politicoși, 
au avut răbdare să privească 
și să asculte și merită aplauze. 
Dar nu-i ușor un asemenea 
lucru I

DRAGOSTB LUNGĂ DE-O 
SEARĂ: Republica (9,45; 12» 
14,15: 16,45; 19: 21,15). LIMU
ZINA NEAGRĂ: Patria (10, 
12,10: 14,20? 16,30» 18,45: 21). 
FRAȚII CORSICANI : Bucu
rești (9; 11,15} 13,30} 16,
18,30; 20,45), Tomis
11; 13,30; 16, 18,30,
Melodia (9,30; 11,45, 14,15,
16,30, 19, 21,15), Modern (9,30, 
11,45; 14; 16,15; 18,45, 21). UN 
SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ! 
Union (15; 17; 19» 21), Ferentari 
(14; 16, 18,15; 20,30), Pacea (16: 
18,20). MIRACOLUL RUS 
|— (ambele serii) : Carpați (10, 
14,45, 18,30). ZILE DE FIOR ȘI 
RÎS : Capitol (9.30, 11,45, 14, 
16,15, 18,30; 20,45), Excelsior
(9,45; 12, 14,15, 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (10, 12, 14; 16, 18,15;
20.30) , Floreasca (10, 16, 18,15,
20.30) . LÎNGĂ TINE TRĂIESC
OAMENI : Festival (10, 13,15, 
16,30, 20), Griviță (11,15,
14.30) . LA ÎNCEPUTUL SECO-

LULUI : Grivița (18; 20). „CUM 
STĂM TINERE ? : Victoria (10, 
12; 14, 16: 18,15; 20,30), CAS
CADA DIAVOLULUI : Central 
(10,15, 12,15; 14,15, 16,15, 18,30,
20,30).  O FI ASTA DRAGOS
TE ? : Lumina (9,30—14 în con
tinuare, 16; 18,15; 20,30). DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBAS
TRĂ: Doina (11,30; 13,45, 16; 
18,15; 20,30). PROGRAM DE 
FILME PENTRU COPII: Doina 
(dimineața). ÎMPĂRĂȚIA O- 
GLINZILOR STRÎMBE, PIRINUL 
CÎNTĂ: Timpuri Noi (10—21 
în continuare). GERMANIE, 
STELUȚELE TALE: Giulești 
(10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), 
înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,15), Bugeci (10; 12; 
14; 16, 18,15; 20,30), Buzești
(15,30, 17,45, 20), Arta (10; 12» 
16; 18,15; 20,30). DESRADĂCI- 
NAȚII : Cultural (10,30; 15; 17; 
19; 21). ÎNDRĂGOSTITUL : Da
cia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Crîngași (16; 18,15; 20,30). TO
TUL DESPRE EVA: Volga 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30),
Flacăra (11,15; 13,30, 16; 1830; 
21), Luceafărul (15,30; 18; 20,30), 
Lira (15; 17,45; 20,30). CELE
TREI LUMI ALE LUI GULIVER: 
Unirea (11; 16; 18; 20), Popular 
(10,30: 16; 18,15; 20,30). O ZI 
CA LEII : Vitan (16; 18,15;
20.30) . RUDE DE SÎNGE : Mio
rița (10j 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
TOTUL RĂMÎNE OAMENILOR:
Munca (16; 18,15; 20,30), Dru
mul Serii (16; 18,15; 20,30). LO
VITURA DE PEDEAPSĂ : Mo
șilor (15; 17; 19; 21), Cotroceni 
(15, 17; 19, 21). 12 SCAUNE: 
Aurora (10, 12; 14; 16; 18,15,
20.30) , Flamura (10; 12; 16,
18,15, 20,30). RENUL ALB; 
Cosmoi (16, 18, 20). RUSALKA: 
Viitorul (16, 18,15} 20,30). PO
DUL i . Colentina (15,30, 18,
20.30) . TUDOR M (ambele se* 
ril) j Progresul (15, 19),



Cel mare și cel mic

CRONICĂ DE CAMPANIE

Pleacă la lucru schimbul de noapte.

VI-I PREZENTĂM PE

Pleacă 

tractoarele...
Cele 20 de tractoare ale brigăzii 

care deservește G.A.C. Goicea 
Mare, erau „în linie**, iar mecani
zatorii și elevii aflați în practică 
le făceau „toaleta' de seară. Se 
gresează, se verifică unele meca
nisme, se face plinul pentru a 
doua zi. Peste cîteva minute 5 
tractoare, 3 semănători și 2 
discuri părăsesc sediul brigăzii.

— Miine, ne spune Ion Briac, 
unul din inginerii S.M.T. ce su
praveghea efectuarea acestei ope
rații, mașinile respective vor lu
cra pe terenurile gospodăriei ve
cine, la Goicea Mică, Aici, la 
Goicea Mare, au mai rămas de 
însămînțat doar vreo 50 de hec
tare. Miine, în jurul prînzului, se 
vor pune flori la semănători, 
semn' că semănatul porumbului a 
luat sfirșit. In schimb, la Goicea 
Mică mai sînt cîteva sute de hec
tare de însămînțat.

Deplasarea tractoarelor de la o 
gospodărie la alta a început de 
fapt cu două zile mai înainte. 
Terminînd însămînțările, mecani-

Mecanizatorii din SM T Birca
Reportaj

la 5 dimineața
O siluetă undeva, într-un început de cîmp și de zori. Din celălalt capăt 

:il tarlalei de un kilometru se aude pulsul egal, liniștitor al tractoarelor. 
Se apropie. Pe fondul lor, țîșnesc trilurile ciocîrliilor. Sus, sus. Și duduitul 
tractoarelor crește, lumina farurilor se apropie. Acum sînt cît cerul, cit 
zoiii. Alte siluete apar. Vin elevii din anul III care fac practică în brigada 
de la Cerăt.

Schimbul de ziuă.
Aici, în capătul tarlalei se întîlnesc. Cei mari coboară. Umerii lor 

parcă duc, împreună cu oboseala, lumina acestui început de zi. Mîinile se 
string acolo, în apropierea tractoarelor. Se face ultima revizie a tractoa
relor. Ilie Ștefan, șeful brigăzii, acest tinăr matur, mic de statură și iute, 
care tace și gîndește mult, cuprinde acum, cu o privire, cimpul mărunții, 
reavăn, pregătit de semănat; cuprinde cu o privire oamenii brigăzii. Sînt 
toți prezenți aici. Și Chichea Gheorghe, fruntașul brigăzii, și cei doi buni 
prieteni — Plorea Traian și Gheorghe Lepădatu nedespărțiți pe tarlale, la 
horă sau la clubul gospodăriei și Cojocaru Bujorel, unul dintre cei mai buni 
elevi ai promoției, acum în practică...

Ilie Ștefan, împreună cu brigada sa, și-au cîștigat faima celor mai 
buni „profesori’ ai elevilor de la școala profesională, veniți la practică an 
de an la Cerat. Tot aici au fost organizate schimburile de noapte mai bine 
decît în oricare altă brigadă. Acum, la ora 5 dimineața, la ora aceasta a 
întâlnirii schimbului de noapte, cu schimbul de ziuă, simți în ce constă 
„secretul" acestei duble faime a brigăzii: în tăria colectivului, în priete
niile care există între tractoriști, în felul cum știe să organizeze, dar să și 
înțeleagă oamenii din brigada sa, Ilie Ștefan.

De 4 ani, de cînd a luat ființă gospodăria de la Cerăt, brigada a ră
mas aici. Recoltele obținute — acele 26 000 kg. la hectar la sfeclă de za
hăr, pentru care au fost fruntași pe regiune, și alte culesuri-victorii, vor
besc, de asemenea, despre munca și forța brigăzii de mecanizatori.

La ora 5, cînd se întîlnesc pe brazdă cei din schimbul de noapte, cu
cei din schimbul de ziuă, cînd se măsoară hectarele realizate de unii, în 
întrecere cu ceilalți, cînd se aprind țigările în pumn și-i adiere de lumină 
în aer și în cuvintele cu care se întâmpină acolo, la începutul zilei — atunci, 
la ora 5 dimineața e cel mai frumos — o ștafetă înmîneazi alteia, mesajul 
și zorii zilei. ,

Iată, minutele înaintează pe cadranul cerului, tractoarele pregătite de 
semănat pornesc ; soarele urcă... Cei care au fost înlocuiți de elevi rămîn 
încă să privească în urma tractoarelor: să vadă dacă jîndurile sînt drepte, 
să asculte mașina, să vadă cum se descurcă „cei mici”... Apoi se îndreaptă 
spre vagonul dormitor. . .

Lumina urcă. Pe podul care duce, spre cîmp trec acum colectivistele cu 
basmale colorate și colectiviștii cu pas măsurat : astăzi se seamănă 
fasolea.

In întrecere
Ani zăbovit la brigada de tractoare din Goicea Mare. Tovarășul 

Tudor Paul șeful brigăzii, ne spunea că însăminfarea porumbului n-a du
rat mai mult de 5 zile. „Nici nu știu cînd a trecut". Scurtarea perioadei 
de însămințări este unul din rezultatele însuflefitei Întreceri socialiste in 
care s-au angajat in această primăvară mecanizatorii pentru executarea la 
timp și de calitate a lucrărilor. De buna desfășurare a întrecerii socialiste 
se ocupă cu multă atenție organizatorul grupei sindicale, organizatorul gru
pei U T.M. și șeful de brigadă. In fiecare seară se analizează, operativ, cu 
toți mecanizatorii, realizările de peste zi, se inițiazș măsuri pentru o mai 
bună organizare a muncii.

_  Mecanizatorii noștri, a reluat firul vorbei tovarășul Tudor Paul, 
s-au întrecut și în anii precedenți. Anul acesta a intervenit insă ceva nou 
în desfășurarea întrecerii socialiste. Tractoriștii sînt repartizați pe brigăzi 
'de cîmp unde vor executa lucrări din primăvară pînd-n toamnă. Angaja
mentele pe care și le-au luat sînt strins legate de angajamentele colecti
viștilor “din brigăzile de cîmp în cadrul întrecerii socialiste organizate în 
gospodăria colectivă. Întrecerea pentru efectuarea lucrărilor la timp și la 
un nivel agrotehnic superior vizează, de fapt, un obiectiv mai îndepărtat — 
producțiile din toamnă...

Permanentizarea tractoriștilor în brigăzile de cîmp a dus la creșterea 
răspunderii acestora pentru lucrările efectuate, ei fiind cointeresați în re
coltele ce se vot obține în toamnă. Prima urmare : o calitate superioară a 
lucrărilor executate. „Niciodată — ne spunea Dumitru Dinișor, președin
tele gospodăriei agricole colective Goicea Mare — pămînturile noastre n-au 
fost atît de bine lucrate ca în această primăvară". Mecanizatorii și co
lectiviștii au făcut un adevărat studiu asupra pămîntului. S-au executat 
lucrări suplimentare care nu erau prevăzute inițial, dar deosebit de nece

sare acum. Pe ogoarele de porumb, în primăvară, cînd brazdele au înflorit, 
pentru menținerea apei în sol terenul a fost lucrat cu grapa reglabilă, apoi, 
în funcție de starea terenului, s-a lucrat cu cultivatorul sau cu grapa cu 
discuri și tot în aceeași zi s-a mai trecut o dată cu grapa cu colți reglabili. 
Pare, poate, o risipă de lucrări. Nu este de fapt decît un cîștig de boabe.

Inovatorul
„Trebuia găsită o soluție !H
Fruntea concentrată, brăzdată, ochii interiorizați. Gesturile urmăresc 

nil gîndului : Ștefan. Manolescu, de treisprezece ani tractorist, de opt— șef 
de brigadă. In primăvara ^.aceasta >a- făcut primul cuplarea semănătorilor 
2 SPC 2 la S.M.T.-Hircu. ■ '

„Trebuia găsită o soluție !" Era în primele zile ale lunii martie, îilce- 
pea campania de primăvară și brigada de tractoare de la G.A.C. „Drumul 
lui Lenin* condusă de Șt. Manojescu, în întrecere, cu brigada de la G.A.C.
„7 Noiembrie" tot din Birca, avea trei tractoare mai puțin. Și totuși, trebu
iau făcute însămînțările și întreținerea culturilor, pe același număr de hec
tare, în perioada optimă.

Si au fost cîteva zile... Nea Fănică — cum îi spun băieții din brigadă, 
cu acel amestec cald de respect și prietenie — s-a- tot frămîntat. Intr-o 
seară, la vagonul de dormit al tractoriștilor, a fost sfat. Șeful brigăzii gă
sise o soluție.

— Voi ce credeți ? Cum ziceți să facem ? Dacă din trei semănători 
cu cîte două cîmpuri am face două cu cite trei cîmpuri, ne-ar rămîne un 
tractor care-l putem folosi la lucrările de întreținere.

A doua zi, a fost sfat și lecție practică în cîmp. Soluția se dovedea 
bună. In locul celor 8—io hectare de fiecare tractor, puteau fi însămînțate
17—18 hectare la zi-lumină...

Inițiativa e preluată 
de toate brigăzile

...Vestea despre noua metodă de folosire a semănătorii 2 SPC 2 ajunge 
repede la celelalte brigăzi de tractoare. Chiar în seara aceleiași zile utemiș- 
tii Ion Turculescu, Gheorghe Rusii și Ion Stănoi de la Intorsura, Marin 
Bejan și Grigorc Ștefan de la Goicea Mare, Spiridon Dănilă din Lipov și 
alții propun șefilor de brigadă preluarea inițiativei lui Ștefan Manolescu. 
In mai puțin de două zile este aplicată în toate brigăzile de tractoare, ale 
S.M.T. Birca. Se formează 40 de cupluri de semănători 2 SPC 2 cu cîte trei 
secții. Randamentul fiecărui tractor crește cu peste 50 la sută. La 3 în
toarceri se cîștigă una, iar ca urmare timpul efectiv de lucru al semănăto
rilor crește. 20 de tractoare devin disponibile și sînt folosite la pregătirea 
patului germinativ. Viteza zilnică la pregătitul terenului crește pe stațiune 
cu 418 hectare.

S-au creat astfel condiții pentru ca în funcție de starea solului 6ă se 
aplice o agrotehnică diferențiată. La Bîrca, de pildă, terenul pregătii îna
inte de ultima ploaie prinsese crustă. Pentru menținerea apei în sol, la mai 
puțin de o zi chipă semănat, ogorul este lucrat din nou cu grapa regla
bilă, perpendicular pe direcția de semănat; pierderea apei este evitată.

Cu o săptămînă în urmă, utemiștii Gheorghe Niță și Gheorghe Mormoe 
'din brigada Mi Ștefan Căpriceanu, repartizați la întreținerea culturilor de 

Inovatorul. i«și rezultatul inovației: ylteza zilnică de lucru crește cu peste 50 la sută

toamnă, aveau toate motivele să fie suparăți. Grîul era mic și cam răruț. 
Viteza de înaintare a tractorului trebuia redusă, altfel lanul ar fi avut de 
diferit. Randamentul celor doua tractoare era redus la jumătate. Ce tre
buia făcut? Seara, în cadrul obișnuitei analize Ștefan Căpriceanu, șeful 
brigăzii, propune să' se lucreze și cu isapele rotative în cuplu de- cîte două 
la un tractor. Și cum în campanie drumul de la ideie la fapte e scurt, a 
doua zi, după cîteva modificări deștul de simple, noua inițiativă prinde 
viață. Randamentiil tractorului se dublează. Extinsă în celelalte brigăzi, 
noua metodă permite deliberarea a altor 18. tractoare care, folosite^toate la 
pregătirea terenului, creează condiții pentru organizarea schimbului doi și la 
întreținerea culturilor de toamnă. Pentru S.M.T., aceasta înseamnă sporirea 
vitezei zilnice de lucru cu 504 hectare, iar pentru gospodăriile agricole co
lective hierări efectuate la timp și de bună calitate.

— Din cele peste a.6.000 de hectare planificate de G.A.C. pentru a fi 
semănate cu porumb — ne spunea tovarășul inginer Mircea Bîcu, directo
rul stațiunii — ne-au mai rămas de însămînțat mai puțin de 2800 de hec
tare. Cum în ultimele 5 zile viteza medie de însămînțare este de 1.500— 
1520 hectare pe zi (cu peste 150 de hectare mai mare decît planul inițial) 
în 2 zile semănatul porumbului în gospodăriile agricole colective deservite 
de noi va fi practic terminat.

Cel mare 
și cel mic

Cel mare se numește Grigore Leoveanu. E înalt și lat în umeri — unde 
pune piciorul rămîne urmă adîncă. Are și o inimă pe măsura Iui: mare 
și de omenie. Cel mic se numește Ilie Beju. Are jumătate din vîrsta celui 
marc. Tot la jumătate îl ajunge și ca statură.

Cel mare, l-a întîlnit pe cel mic la brigadă. Ilie Beju, elev la Școala 
profesională de mecanici agricoli de pe Ungă S.M.T. Bîrca a venit în prac
tică. Ceilalți tractoriști din brigadă nu prea aveau încredere în forțele lui f 
ce treabă să facă o mînă de om ?

— II iau eu, pe tractorul meu ! — a hotărît Grigore Leoveanu.
Din ziua- aceea, cel mare și cel mic sînt nedespărțiți. Trec peste tar

lale alături — discută serios, de la egal la egal.
— E tot numai inimă, le spune Grigore celorlalți din brigadă.
— Grigore mă-nvăță meserie Bună! — zice cel mic.
Căci și cel mic îi spune tot așa, pe nume — celui mare. Astă seară, 

se făcea o socoteală în brigadă : Grigore Leoveanu a făcut întreținerea 
culturilor pe 360 hectare de grîu ;

— 180 hectare eu, 180 — Ilie!
încă o dată — și în ceea ce e mai esențial; în muncă — egalitate. 

Cel mic și-a pus în gînd să fie demn de încrederea celui mare.
Grigore îl ridică, cu o mînă, de pe scaunul tractorului, pe cel mic. Astă- 

seară, Ilie merge la film. Grigore îl schimbă, pentru munca de noapte. 
Mîine, în zori, cînd vor face gresajiul mașinilor alături, cel -mic va povesti 
celui mare subiectul filmului.

Și în timpul cît Grigore se va odihni, Ilie, țîncul — „tot, numai inima’ 
— va continua semănatul. Sînt acum în practică aici, la S.M.T. Bîrca 221 
elevi ai școlii profesionale de mecanici agricoli de pe lingă stațiune. In 
condițiile în care vor lucra în curînd, ei sînt ajutați de mecanizatori să-și 
însușească bine meseria. In același timp ei îi ajută pe mecanizatori să 
efectueze lucrările Ia timp.

zațorii 'din Unica Mare au trecut 
pe ogoarele gospodăriei agricole 
colective din Urzicuța. Cei din 
Curmătiira au venit în sprijinul 
celor din Giurgița, iar cei din 
Lipov lucrează acum alături de 
mecanizatorii din brigada lui Ilie 
Ștefan pa ogoarele gospodăriei a- 
gricple colective din Cerăt. Depla
sările se fac seara, după încheie
rea zilei de lucru, pentru a nu se 
știrbi cu nimic din timpul de 
muncă.

Aceasta și explică, de altfel, 
de ce în condițiile în care o parte 
din brigăzi au terminat însămîn
țările, viteza de lucru la semănat 
se menține constantă.

*

la data cînd apar aces
te rînduri, în gospodăriile 
agricole colective deser
vite de S.M.T. Bîrca se 
seamănă ultimele supra
fețe cu porumb. In regiu
nea Oltenia mai sînt insă 
de însăminfat cu porumb 
aproximativ 160 000 de 
hectare. Experiența me
canizatorilor din S.M.T. 
Birca, care prin modifi
cările aduse Ia mașinile 
agricole și modul in care 
și-au organizat munca, au 
asigurat o viteză de lucru 
sporită eiectuînd în ace
lași timp lucrări de cali
tate, trebuie preluată și 
de stațiunile de mașini șl 
tractoare din centrul și 
nordul regiunii, pentru 
ca și pe aceste suprafețe 
însămînțările să lie înca
drate în epoca optimă.
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VXi I. La Combinatul 
chimic Brăila „Ștafetei construct orilor“

(Urmare din pag. I-a)

prilejul să cercetăm nu numai construc
ția unui mare obiectiv, ei pi eficiența sa 
economică în perioada imediat următoa
re intrării în funcțiune;

Să începem cu acest capitol, deose
bit de important — prin consecințele lui 
de durată — in riafa unei noi întreprin- 
deri.

Întrecere 

și fantezie

O treme — fi nu tocmai scurtă l — ne 
povestește tov. Ing. Gh. Neculau, direc
torul combinatului de celuloză — la 
unele secții și instalații, planul de 
producție nu a fost realizat. Azi, însă el 
este realizat din plin, iar intr-o seamă 
de cazuri — chiar depășit. Cifrele celor 
două extreme în timp sînt elocvente: în 
1962, fabrica a realizat doar 96 la sută 
din plan; în 1963 planul de producție a 
fost îndeplinit cu 15 zile mai devreme. 
Intre punctul inițial de conflict — între 
„vremea nu tocmai scurtă" a luptei cu 
inerția rezultatelor ce nu mulțumeau — 
și inflorescența de succese a prezentului, 
se înscriu, în creșteri și descreșteri pline 
de tensiune, veritabile momente de ro
man, o țesătură de întîmplărl care trans
formă fiecare zi de muncă într-o treap
tă, sculptată în timp spre o priveliște mai 
înaltă, spre o nouă cucerire de preț.

Firul care guvernează acțiunea, dîndu-i 
incandescență fi ritm, este atitudinea 
creatoare a oamenilor față de muncă, 
față de tehnică pe care o dirijează. Nici 
un fel de fetișism al rezultatelor, nici o 
închistare în scuze obiective („atît dă ma
șina, mai mult nu se poate"), ci, dimpo
trivă, o întrecere permanentă pentru 
„mai mult", .pentru autodepășire, pentru 
nou. în drumul, de la formula chimică 
la marile instalații și de aici la produsul 
finit, fiecare proces, tehnologic a fost sur
prins în devenire de fantezia gîndirii 
tehnice a celor, ce-l dirijau, regîndit si 

* recreat pe fiecare treaptă a lui de că
tre colective de sute de oameni: munci
tori, maiștri, tehnicieni, ingineri. Un co
lectiv mai restrîns, un corp de specia
liști, a captat și stimulat în permanență 
această diversitate de fantezii realiste 
particulare, contopindu-le și ridicîndu-le 
la activitatea generală curentă de prim 
ordin: promovarea continuă a tehnicii 
noi.

Practic — conchide tov. ing. Neculau — 
este vorba de importante modificări și 
modernizări aduse instalațiilor fabricii, 
modificări și modernizări ^âre au decis, 
lună de lună, parametri funcționali din 
ce în ce mai înalți. Angrenarea gîndirii 
tehnice a inginerilor, tehnicienilor, mun
citorilor, în îmbunătățirea și moderniza
rea utilajelor, a acționat astfel in toate 
punctele-cheie ale proceselor de produc
ție, șoldîndu-se, nu o dată cu adevărate 
creații, documente de originalitate și 
măiestrie.

Străbatem secțiile, luînd coordonata la 
sol a acestor aspecte. Ne oprim în secția 
de fierbere, la cîteva puncte în ccțre 
„locurile înguste1* — locuri , ce sugrumau 
desfășurarea proceselor — au fost su
primate, creînd cîmp larg intensifică
rii ritmurilor de lucru. Atelierul de to- 
care a stufului și-a lărgit capacitatea de 
producție, trecînd, succesiv, la viteza de 
alimentare a tocătoriei sporite, apoi la 
rotorii cu trei cuțite în loc de două. Con
secința: de la 15—16 tone stuf tocat în
tr-o oră, la 20—22 de tone. Dar acesta 
este numai un exemplu, cel dintîi întîl- 
nit, deschizînd, din perspectiva sa, pano
ramicul larg al numeroaselor, noutăți. Ne 
îndreptăm spre inima secției, spre cele 12 
fierbătoare rotative de 100 m.c. — cele mai 
mari de acest tip existente astăzi în lume 
- uriașe instalații ovoidale care se învîr- 
tesc în sensuri inverse, intr-un ritm al 
rotirii sincronizat la fracțiuni de secun
dă. Și aici, peisajul inițial al proceselor 
tehnologice a fost rectificat, convertit 
prin gîndirea creatoare a oamenilor, care 
i-au dat alte dimensiuni, silind liniile 
imobile ale proiectului să se deplaseze 
în consens cu voința lor de „mai mult". 
Față de prevederile proiectului, care sta
biliseră un indice de 12,5 tone stuf uscat 
pe fierbător, s-a ajuns în actuala etapă, 
prin folosirea unor inedite metode de în- 
desare cu aburi, la 16 tone de stuf uscat 
pe fierbător (și chiar 17,5 la celuloza p'a- 
petară, prin îndesarea stufului cu leșie). 
Cît privește celuloza chimică, ni se ofe
ră și aici un elocvent raport între reali
zarea actuală și datele din proiect — 13,5 
tone pe fierbător față de 11 — raport ce . 
s-a realizat prin aplicarea Unor noi și 
eficiente metode privind sporirea, capaci
tății de încărcare a agregatelor. Notabile, 
în cadrul aceleiași fabrici, sînt modifică
rile aduse instalației de spălare a celulo
zei (prin mărirea capacității de lucru- a 
filtrelor), perfecționările adoptate la in
stalația de prealbire (prin modernizarea 
sistemului de alimentare și golire a tur
nurilor), depășirea cu 16 la sută a capa
cității proiectate a fabricii de cartoane 
(și realizarea cartonului duplex, sortiment 
superior, neprevăzut în proiect), cum și 
multe altele. Se impun, de asemenea, 
modificările tehnice introduse la instala
ția de sortare, prin care graficul de pro
ducție a urcat considerabil (la celuloza 
papetară). Se impun, de asemenea, și prin 
importanța lor tehnică, și prin culoarea 
aparte în peisaj, modificările făcute la 
instalația de dizolvare a sulfatului de so
diu, modificări care — în poetic contrast 
cu amplele urmări economice — afectea
ză microcosmosul plantei, secretele vieții 
celulare a frunzei. Frunza de stuf con
ține un procent ridicat de siliciu, care, 
depus ca suspensie, îngreuna funcționa
rea instalației amintite, menținîndu-i 
randamentul la numai 50 la sută. S-a 
creat, ca și în cazul celorlalte modificări, 
un colectiv (condus de inginerul șef ad
junct al fabricii, I. Obreja), un colectiv 
sub a cărui lupă atentă s-au developat, 
rînd pe rînd, toate secretele, toate solu
țiile unor modificări tehnologice de struc
tură. E numai un exemplu — unul dintre 
multele — care fac din marea fabrică 
brăileană un cadru de perpetuă și efi
cientă afirmare a noului, a ingeniozită
ții soluțiilor tehnice, a ineditului pe ca- 
re-l deduci pretutindeni, din detaliu ca 
și din panoramele largi.

...La ce anume să te oprești mai întîi, 
de-a lungul acestui amplu și tumultuos 
flux al noului ? Ce imagine să reții, cer- 
cetînd-o mai îndelung, din această fugă 
de priveliști care duce în viitor?... Să 
aruncăm o privire spre acest viitor, con
turat în fapta de construcție a prezen
tului. „Viitorul" se află deja în construc
ție, anunțînd o treaptă superioară în pro

ducția celulozei, printr-un șir de secții 
care compun, de fapt, un conglomerat 
de fabrici moderne: fabrica de celuloză 
papetară, cu o capacitate de 50 000 tone 
pe an, fabrica de hîrtie (40 000 tone pe 
an), de carton (21 000 tone pe an), între
gite prin extinderea secției de electroliză 
și a stației de preparare a apei. Modifi
cările de instalații operate în actuala eta
pă, confirmîndu-.și valoarea în practică, 
au fost incluse în proiectele viitoarei eta
pe, împreună cu noi propuneri, rod al 
studiilor tehnice întreprinse de oamenii 
combinatului brăilean. Una din aceste 
propuneri prevede folosirea unui fierbă
tor continuu, cu randamente superioare, 
cu un grad înalt de automatizare a in
stalațiilor; alta vizează îmbunătățirea 
procesului de albire, prin folosirea — pe 
lîngă hipoclorit și apă de clor — și a 
bioxidului de clor.

De pe acum, calitatea acestor produse 
a atras elogiul specialiștilor, constituind 
o rampă solidă, verificată, a „lansării" 
în viitor. Publicistul și economistul bel
gian Camille Deleclos, autorul cărții „A 
travers la Roumanie nouvelle", citează, 
în capitolul dedicat combinatului brăi
lean, cuvîntul unui reputat specialist a- 
merican, John Mc Govern, conducătorul 
unei delegații americane venite să vizi
teze această întreprindere „unică pe pla
netă". John Mc Govern constată o 
„excelentă organizare", „excelente meto
de de industrializare a stufului", faptul 
că „pasta de hîrtie fabricată certifică o 
puritate înaltă, ceea ce constituie una 
din principalele condiții pretinse de piața 
mondială". „John Mc Govern — scrie în 
continuare Camille Deleclos — a subli
niat, de asemenea, cît a fost de impre
sionat de cunoștințele tehnice ale savan- 
ților și inginerilor romîni, cei mai mulți 
tineri, și de programele lor de studii, care 
răspund celor mai moderne exigențe".

Încheiem aceste citate — cîteva dintr-o 
amplă suită — la liniile cu care, de fapt, 
ele însele, se încheie, și care compun un 
profil: creatorul noilor valori, omul lo
cului, pionier al unei inedite și complexe 
industrii, pe care-o ridică în admirația 
lumii.

Schițe ia un 

profil de tinăr

...Cine sînt acești oameni ?
Din cei 2 000 de salariați al „primei e- 

tape" a fabricii de celuloză, doar 200 au 
mai lucrat — înainte de angajare — în 
întreprinderi cu profil similar, ținînd de 
branșa celulozei și a hîrtiei. Ceilalți sînt 
localnici, oameni ai satelor dimprejur; 
au adus fabricii, în ziua angajării, nu 
cunoștințe, ci numai energia, talentul, 
iscusința lor, daruri native care țin de 
firea unui popor.

Despre omul locului — chiar despre el, 
localnicul brăilean ! — un citat semnifi
cativ „Un inginer străin — povestea 
acum patru decenii Grigor e Antipa — 
care a fost adus în țară pentru a orga
niza o fabrică de ciment din Brăila'
— și care organizase deja vreo 20 de 
fabrici în Franța, Belgia, Anglia și Ger
mania — mî-a declarat că cei mai inte- 
ligenți și mai îndemînatici lucrători ce 
i-a avut, în îndelungata sa practică de 
director de fabrică, au fost țăranii ro
mîni din care a format lucrătorii fabri
cii din Brăila".

Pînă aici, însă, omul acesta rămîne un 
meșter. Un meșter strălucit, dar numai 
atît. Un breslaș bun, unul dintre aceia 
care împrumută oricînd obiectului fău
rit personalitatea lor, dintre aceia care, 
chiar dacă munca le fuge în anonimat, 
te silesc să stai în fața fructului mâi
nilor, ca în fața frumosului. Dar munci
torul romîn n-a rămas, în anii aceștia, 
un simplu meșter, un virtuos, ci s-a 
transformat într-un creator. Exemplul 
fabricii de celuloză din Brăila — cadru 
fertil al creației colective, al desfășu- 

. rării inițiativei și fanteziei — e revela
tor în această privință.

Cum au fost formați muncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici, cum s-a ope
rat ridicarea la treapta calitativă a crea
ției și îndrăznelii gîndirii ?

învățătura a devenit, aici, o obligație 
la fel de firească (nu exagerăm!) ca și 
munca, fiind dirijată evolutiv, printr-o 
pedagogie atentă, de un corp de specia
liști numeros și calificat. Toți muncito
rii, absolvind cursurile de calificare, au 
trecut la gradiil superior al cursurilor 
de specializare (45 la număr în prezent, 
cuprinzînd 916 cursanți). Durata unui 
curs de specializare măsoară 12 luni, iar 
programa, ca și metodica, sînt rodul unei 
elaborări migăloase, aplicată nu numai 
la nevoile diurne, limitate, ale produc
ției în curs de desfășurare, ci vizînd în 
egală măsură și viitorul, cu perspectiva 
noutăților de tehnologie și tehnică. Cursu
rile sînt profilate cu strictețe nu numai 
pe meserii (strîngîndu-i, să zicem, pe toți 
operatorii chimiști la catedra aceluiași 
lector), ci și pe categorii de lucrări, pe 
seeții, sub secții, ateliere și chiar instala
ții, într-o diferențiere ce merge pînă la 
micul detaliu. Menționăm, ca principiu 
metodic de bază, lecții desfășurate în 
incinta halelor, în fața instalațiilor și 
utilajelor respective, cum și lecții cu ca
racter de schimb de experiență, de com
petiție între secții fruntașe (electroliză, 
cartoane, prepararea apei etc.). Aceasta 
nu exclude lecțiile cu caracter „acade
mic", care cer tabla de ecuații și pupi
trul pentru conspect. Adesea, la astfel de 
lecții sînt invitați să predea, pe lîngă 
specialiștii și cadrele economice ale fabri
cii, profesori universitari din București 
și Galați, cum și specialiști din străină
tate, veniți să viziteze secțiile combina
tului. (La cursurile destinate inginerilor, 
lectorii, de altfel, sînt exclusiv profesori 
universitari).

Atingem, astfel, o altă trăsătură de 
fundament a programului de învățămînt 
ce se desfășoară în fabrică: depășirea 
hotarelor fabricii,* deschiderea largă a 
porților, spre todte orizonturile și ex
periențele. în ordinea acestei preocupări 
se situează și vizitele — cu caracter de 
studiu și schimb de experiență — la alte 
unități și obiective ale industriei chimi
ce. Trimestrial, conform unui program 
întocmit de conducerea combinatului, 25- 
30 de ingineri, maiștri, muncitori de 
înaltă calificare, sînt trimiși în aceste 
excursii de studii, urmînd ca la întoar
cere să relateze cele văzute, să dezbată
— în cadrul larg al secțiilor respective, 
cu participarea întregului colectiv — po
sibilitatea aplicării unor metode, proce
dee și experiențe interesante culese de 
pe diferitele trasee ale industriei chimi
ce. O astfel de călătorie de studii, avînd 
ca itinerar întreprinderile chimice din 
Moldova (fabricile de hîrtie și celuloză

In ultimele luni. In coloanele ziarului nostru au apflrut la rubrica de tuta o «uita de reportaje do pe șantierele unor 
mari obiective Industriale. Cu acest prilej s-au semnalat șl unele rămtneri In urmă tu ceea ce privește livrarea de către 
întreprinderile furnizoare a utilajelor, agregatelor și instalațiilor necesare.

Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile primite la redacție.

® Direcția generală de utilaj chimic, energetic și metalurgic 
din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini

In legătură cu măsurile 
luate de Direcția generală uti
laj chimic, energetic și meta
lurgic din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
pentru asigurarea executării 
și livrării în termen a utilaje
lor necesare noilor obiective în 
construcție, un redactor al zia
rului nostru s-a adresat to
varășului director general 
CONSTANTIN IONESCU> care 
a spus:

— în ultimul timp, dat fiind 
stadiul avansat al lucrărilor de 
construcții pe marile șantiere, 
a fost intensificată activitatea 
uzinelor constructoare de utilaj 
chimic cît și a factorilor din 
direcția generală, care contro
lează și îndrumă această activi
tate. Ne-am concentrat atenția, 
în primul rînd, asupra lichidă
rii rămînerilor în urmă. în a- 
cest scop, în zilele de 7 și 8 a- 
prilie a fost organizată o con
sfătuire cu cadrele de conduce
re din toate unitățile construc
toare de utilaj chimic în care 
s-a dezbătut pe larg situația li
vrărilor și a fost prezentat ne
cesarul de utilaje pentru noile 
obiective din industria chimică. 
Tot atunci, au fost stabilite și 
principalele măsuri pentru asi
gurarea livrării acestor utilaje 
la datele stabilite împreună cu. 
beneficiarii. Semnalele apărute 
în ziarul dumneavoastră în ca
drul „Ștafetei constructorilor" 
au constituit un punct de ple

care în organizarea acestei 
consfătuiri.

— Prima zi a lucrărilor 
consfătuirii s-a desfășurat la 
Uzina „Grivița roșie". Vă ru
găm să ne arătați motivele 
care au determinat această 
alegere.

— Uzina „Grivița roșie" a 
întâmpinat unele greutăți în a- 
similarea noilor produse pe ca
re le execută. Această situație 
a Tost remediată datorită efor
turilor depuse de colectivul de 
aici, și ajutorului permanent a- 
cordat de minister și de comi
tetul de partid al uzinei. Ca 
urmare, „Grivița roșie" a reușit 
să îndeplinească planul pe pri
mul trimestru la principalii in
dicatori.

In încheierea primei zile a 
consfătuirii a avut loc la aceas
tă uzină un schimb de expe
riență cu privire la organizarea 
execuției diferitelor utilaje chi
mice pentru marile combinate 
și uzine în construcție, utilaje 
care sînt produse și în al
te întreprinderi din cadrul 
D.G.U.C.E.M. Cu toate că este 
mai tînără în producția de uti
laj chimic, la Uzina „Grivița 
roșie" există în prezent o mai 
bună organizare a fluxului teh
nologic în secțiile cazangerie și 
mecanică grea. Aceasta i-a per
mis de altfel să îndeplinească 
din ce în ce mai bine sarcinile 
de execuție și livrare.

— După ce conducerile 
Întreprinderilor v-au infor
mat asupra greutăților în- 
tîmpinate în producerea uti
lajului chimic, au fost între
prinse — de organele direc
ției generale — acțiuni ime
diate ?

— Da. Și iată cîteva dintre 
ele, la care am participat perso
nal. Uzina „23 August" din Ca
pitală are de executat mecanis
mul de antrenare al unui agre
gat ce vă fi montat pe șantie
rul Fabricii de alumină din O- 
radea. Coroana de antrenare 
cu un diametru de aproape 6 
metri — nu se putea prelucra 
imediat deoarece alte agregate 
sînt de executat pe aceleași 
mașini, aceasta constituind un 
punct de strangulare în planul 
de livrări.

împreună cu directorul gene
ral al uzinei, cu specialiștii din 
minister și din întreprindere, 
am reușit să găsim soluția pen
tru prelucrarea acestei piese. 
Procesul tehnologic a fost defi
nitivat, astfel că termenul de 
livrare (10 mai a. c.) va fi res
pectat cu strictețe. O analiză a- 
semănătoare am -făcut, împreu
nă cu un colectiv din direcția 
generală, la Uzina de utilaj 
greu „Progresul" Brăila. Orga
nele ministerului au rezolvat 
problema asigurării șantierelor 
cu construcții metalice și la U- 
zina mecanică din Timișoara. 
La această uzină au fost stabi
lite termenele de execuție pen
tru construcțiile metalice, podu
rile rulante și tîmplăria metali-

că. Precizez că, în ceea ce ne 
privește, am asigurat uzinelor 

constructoare de utilaje pentru 
noile obiective din industria 
chimică, toate condițiile pentru 
respectarea graficelor de execu
ție și livrări.

— Intîmpinați greutăți din 
partea beneficiarilor ?

— Unele întîrzieri ar putea 
fi evitate daca beneficiarii nu 
ar veni cu schimbări de terme
ne care diminuează autoritatea 
graficului întocmit de comun a- 
cord cu ei. Bunăoară, la buncă
rul de cenușă și nisip pe care 
Uzina „Grivița roșie" îl execu
tă pentru Combinatul chimic- 
Tr. Măgurele, beneficiarul a 
modificat documentația la 24 
martie. Aceasta a dus la schim
barea termenului de livrare de 
la 30 martie la 24 aprilie a. c. 
Tot această uzină — și tot pen
tru Turnu-Măgurele — nu a pu
tut livra la timp produsul „ali
mentator". De ce ? Pentru că 
beneficiarul a pus reductoare- 
le speciale la dispoziția uzinei 
abia la 30 martie, adică în ziua 
în care utilajul trebuia livrat 
în întregime, cu toate probele 
de recepție executate.

La consfătuirea amintită, Uzi
na de construcții metalice și 
mașini agricole din Bocșa ară
ta că întîmpină greutăți din 
partea beneficiarilor în ce pri
vește contractele și asigurarea 
documentației. Cele semnalate

sînt juste șl au fost aduse și la 
cunoștința conducerii Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei.

— „Ștafeta constructori
lor0 a semnalat și unele ob
servații din partea șantiere
lor cu privire la calitatea 
produselor livrate de uzinele 
constructoare de utilaj chi
mic...

— Este adevărat, unele pro
duse nu s-au ridicat la nivelul 
calitativ cerut. Această pro
blemă se află acum în atenția 
noastră, iar în zilele de 20 și 
21 aprilie are loc o nouă 
ședință de lucru cu organele 
din întreprinderi care va trata 
în mod deosebit problemele ca
lității. De asemenea, de comun 
acord cu conducerea M.I.P.C., 
am stabilit ca la această ședin
ță să participe și proiectanții 
de utilaje chimice care, pentru 
prima dată, vor avea un foarte 
folositor schimb de păreri cu 
constructorii acestor utilaje. 
Sînt convins că vor fi puse la 
punct multe lucruri care în pre
zent mai îngreunează activita
tea de proiectare și execuție a 
produselor pentru noile obiecti
ve industriale. De asemenea, 
îmi exprim convingerea că o 
mai strînsă colaborare cu orga
nele corespondente din M.I.P.C. 
va conduce la rezultate din ce 
în ce mal bune în activitatea 
de înzestrare a noilor obiective 
cu utilaje de bună calitate.

• fehîa „Grivița roșse“
Reportajele transmise de 

brigada „Scînteii tineretului" 
de pe marile șantiere de con
strucții au arătat printre alte
le, că uzina noastră a întîrziat 
livrarea unor utilaje chimice 
șantierelor din Turnu-Măgu- 
rele și Craiova. Cele semnala
te sînt juste. încă din anul 
trecut am rămas în urma gra
ficului de livrări, sarcina noa
stră principală la începutul a- 
cestui an fiind lichidarea în 
cursul trimestrului I a tuturor 
comenzilor restante cît și a co
menzilor cu scadențe în lunile 
ianuarie—martie a.c.

o Uzina d®
Printre utilajele pe care le pro

duce uzina noastră se află și cele 
destinate marilor șantiere indus
triale de la Oradea, Tîrgu-Mureș 
și Slatina. In luna martie a fost 
încheiată comanda celor goo tone 
de gazometre necesare Combinatu
lui de produse azotoase din Tg.- 
Mureș. Pentru Fabrica de alumi
nă — Oradea au fost livrate peste 
i ooo tone vase de descompune
re. In legătură cu livrarea utilaju
lui pentru Uzina de aluminiu din 
Slatina, cele arătate în „Scînteia

Colectivul nostru a știut să 
lucreze bine atunci cînd be
neficiarul ne-a acordat sprijin 
și-cînd a urgentat anumite co
menzi. Pentru Combinatul pe
trochimic Brazi aveam con
tractate în trimestrul I 420 
tone utilaje. Dat fiind avansul 
luat pe șantier’ în sectoarele, 
unde erau necesare aceste uti
laje, la cererea beneficiarului 
am reușit sări livrăm 140 de 
tone în plus față de preve
derile contractului.

Pentru a nu se mai crea însă 
situațiile din anul trecut și 
din primul trimestru, condu

cerea uzinei, sub îndrumarea 
comitetului de partid, a luat o 
serie de măsuri. Au fost 
întocmite grafice de execuție 
pentru toate comenzile aflate 
în lucru — pe sectoare, echipe 
și oameni. în momentul de 
față, tehnologia a fost pusă ia 
punct pentru toate produsele, 
inșistîndu-se în mod deosebit 
ca la cursurile de ridicare a 
calificării să se predea în a- 
ceastă perioadă numai proble
mele legate de însușirea aces
tei tehnologii. Pentru a se e- 
vita greutățile produse de ero
rile strecurate în proiecte, la

serviciul constructor-șef a fost 
înființată cu două săptămîni 
în urmă o grupă specială 
care analizează toate pro
iectele de execuție venite 
de la alte unități de proiectare 
(I.P.R.O.C.H.I.M., Institutul de 
proiectări pentru industria pe
trolului etc.).

Ca urmare a măsurilor luate, 
am reușit ca pînă la 10 aprilie 
să încheiem comanda pentru 
cele 15 tone utilaje contractate 
de Combinatul chimic Craiova. 
La 14 aprilie au fost gata și 
ultimele tuburi pentru linii

le de acid sulfuric ale Combi
natului chimic din Tr. Măgu
rele. Conform graficelor, pen
tru Combinatul chimic Tr. 
Măgurele avem de executat 
pînă la 25 aprilie 6 transpor
toare, 2 buncare și 6 răcitoare 
pe care ne angajăm să le li
vrăm în termenul stabilit. A- 
cum avem create toate condi
țiile pentru aceasta.

ini. C. MARINESCU 
dispecer-șef

al Uzinei „Grivița roșie"- 
București

utilaj greu „Progresul“-Brăila
tineretului' sînt juste. Uzina 
noastră a încheiat cu acest benefi
ciar contracte privind executarea 
și expedierea a peste 6 ooo tone 
de utilaje. Pînă în prezent, au fost 
executate mai mult de 700 tone. 
Recunoaștem că este puțin față de 
cerințele șantierului. La cuve (ce
lule) de topire, întîrzierea provine 
în primul rînd din unele greutăți 
în asimilarea produsului. Procesul 
tehnologic a fost definitivat abia 
după confecționarea a 3 bucăți. 
In ultimul trimestru al anului tre

cut, Combinatul siderurgic Hune
doara nu ne-a livrat go tone oțel 
rotund OL 38, precum și 30 tone 
cornier de 120 x 120 X13.

Pentru a recupera rămînerile în 
urmă și pentru asigurarea unei 
livrări ritmice a celulelor de to
pire pentru Slatina (principalul 
produs pe care-l avem contractat 
cu acest șantier) conducerea uzi
nei noastre a luat o serie de mă
suri. Pe această linie se înscrie re
partizarea acestor utilaje uneia din 
cele mai bune brigăzi de producție

— condusă de utemistul Cornel 
Viscot, conducerea urmărind în 
permanență felul în care oamenii 
își însușesc și perfecționează me
todele de lucru. Execuția cuve- 
lor a fost organizată tn flux teh
nologic, responsabil cu acest pro
dus fiind numit inginerul Costică 
Bouraș, șeful serviciului CTC al 
uzinei. In plus, la ultima analiză 
făcută împreună cu beneficiarul, a 
fost stabilită o reeșalonare a li

vrărilor, urmînd ca utilajele et fie 
expediate la Slatina tn funcție de 
montajul lor în halele Uzinei de 
aluminiu. In uzina noastră există 
acum toate condițiile pentru ea 
utilajele contractate eu uzina din 
Slatina și cu celelalte întreprinderi 
industriale tn construcție fă fie 
livrate tn termen.

Ing. CICERONE GORUNE8CU 
director tehnic — Uzina de 
utilaj greu „Progresul" Brăila

© Grupiri școlar șoțrol-chinie Craiova
Ca urmare a articolului 

apărut — în cadrul „Ștafetei 
constructorilor" — în „Scîn
teia tineretului" nr. 4582 din 
9.II.1964, în care sînt arătate 
unele deficiențe privind jprâc^ 
tica în producție a elevilor, vă 
comunicăm că s-au luat mă
suri, atît din partea școlii, cît 
șl din partea întreprinderilor 
din cadrul șantierului — mă
suri care au dus la înlăturarea 
principalelor lipsuri semna
late.

Astfel, s-a trecut imediat hi 
o reorganizare a practicii pe 
șantier, elevți-practicanți fiind 
împărțiți în grupe de cite 5-6, 
la fiecare echipă de munci
tori.

Pentru o mai bună coordo
nare a practicii, zilnic se de
plasează pe șantier cite un 
tov. profesor-diriginte, în afa
ra maistrului-responsabil cu 
practica și a educatorului. A- 
cest control se efectuează con

form unui grafic întocmit de 
conducerea școlii. De aseme
nea, profesorii de tehnologia 
meseriei — care sînt, în ace
lași timp, ingineri ai Combina
tului chimic — au primit ca 
sarcină să verifice săptămânal 
■caietele de practică ale elevi
lor și să A îndrume în perma
nență pe șantier. In ceea ce 
privește pe elevii-practicanți 
în meseria de „operatori chi
miști", aceștia nu niai sînt

folosiți la operații care nu 
contribuie la dobîndirea de 
noi cunoștințe practice; ei au 
fost repartizați la fabricile de 
amoniac și butanol iar de in
struirea lor practică se ocupă 
inginerii Gombinatului chi
mic.

Pentru viitor, s-au luat toa
te măsurile ca instruirea prac
tică în producție să fie îndru
mată atît de școală cît și de

întreprinderea tutelară —
Combinatul chimic Craiova.

VALERIU STĂNESCU 
director

Ing. ADRIAN KAIETANEVICI 
director adjunct — Grupul șco

lar petrol-chimie-Craiova
•) Autorii răspunsului 

se referă la capitolul 
„Patru responsabili se 
arata cu degetul" din 
reportajul „Pe șantierul 
Combinatului chimic 
Craiova",

din Bacău și P. Neamț, combinatele de la 
Roznov și Săvinești, Combinatul de hîr
tie Suceava, Combinatul chimic Borzești), 
s-a soldat, numai în secția de electroliză 
a fabricii brăilene, cu un complex de mă
suri deosebit de eficiente, de la introdu
cerea graficelor de exploatare a pompe
lor, ventilatoarelor și suflăutelor tehno
logice, pînă la extinderea culorii indus
triale moderne asupra tuturor utilajelor 
și încăperilor secției.

Încheind capitolul învățăturii, vom 
consemna, ca pe un ultim factor de mare 
însemnătate, analizele periodice asupra 
modului în care decurge pregătirea pro
fesională a cadrelor combinatului. Astfel 
de analize — soldate cu măsurile de ri
goare — întreprinde, în colaborare cu 
conducerea tehnico-administrativă, și co
mitetul U.T.M. pe complex, extinzîndu-le 
asupra tuturor formelor de învățămînt, 
de la cursurile de specializare și con
cursurile pe meserii (care se țin săptă
mânal, în cadrul „joilor tineretului") pînă 
la cursurile învățămîntului mediu seral, 
intr-o plenară specială, comitetul U.T.M., 
(secretar: Nicolae Badea), a analizat, de 
pildă, „învățămîntul de stat și fără frec
vență și eficiența sa în producție", pro
blemă interesantă, abordată îndrăzneț și 
eficient, cu stabilirea unor concludente 
relații între „specializarea" și „cultura 
generală" a tinerilor. O statistică deta
liată a situației în învățămîntul de stat, 
delimitînd sectoarele nevralgice (disci
plinele cu mai mulți corijenți, secțiile 
cu cel mai ridicat procent de absențe 
etc.), a condus la rădăcina faptelor, im- 
punînd măsuri operative concrete, pe ani

de studii, secții de producție, organizații 
de bază, grupe de întrajutorare. Un 
exemplu care dovedește inițiativă, în
drăzneală și competență, grijă pentru 
profilul tînărului muncitor al unei in
dustrii moderne — om cult, cu un larg 
orizont al cunoașterii.

Hiîtos'ul 

devine prezent
Părăsind secțiile fabricii de celuloză, 

intrăm într-un alt peisaj. Un peisaj cu 
alte culori, cu o tensiune a muncii de 
un ordin deosebit: nu numai interioa
ră, disciplinată în linii și forme severe, 
între ziduri cu culori pastelate și ritmul 
egal al mașinilor, ci plină de dinamism, 
tumultuoasă, clocotitoare, făcînd să vi
breze spații întinse. Sîntem pe șantierul 
unei noi construcții a combinatului brăi
lean : marea fabrică de fibre artificiale, 
ea însăși un combinat de vaste propor
ții, cu secții-fabrici concepute la nivelul 
celor mai noi cuceriri ale tehnicii: sec
ția de fibre artificiale — celofibră (35 000 
tone/an capacitate), secția de super-su- 
percord (producție anuală: 10 000 tone), 
secția de celofan (1 600 tone pe an). Pro
ducția secțiilor de fibre artificiale și ce
lofan va servi ca materie primă pentru 
întreprinderile de industrie ușoară, iar 
cea a secției- de rețele-cord de mare re
zistență va oferi materie finită pentru

fabricile de anvelope („Danubiana", „Ho
rești"). Prin concepție, prin tehnicitatea 
înaltă, prin înzestrarea tehnică de ulti
mul tip (40 la sută dintre utilaje și in
stalații fiind opera industriei romînești), 
marea fabrică de fibre artificiale înscrie 
în tabloul economic al țării o nouă li
nie de vigoare și îndrăzneală, care duce 
în viitor.

Rînduind cu mina ordinea faptelor de 
construcție — și deci a viitorului — în 
sezoane și luni, în zile și ore, construc
torii încalcă zi de zi toate ritmurile „tra
diționale", scurtînd duratele de execuție, 
realizînd adevărate performanțe ale vi
tezei de lucru. Dintre procedeele de înalt 
nivel tehnic aplicate pe scară largă aici, 
amintim sudura automată a 43 rezervoa
re de mare capacitate, sudura sub argon 
a oțelurilor inoxidabile, montajul în pa
nouri mari la centrala electrică, ferme 
precomprimate de 24 metri deschidere 
(realizate pentru prima oară în țară), pa
nouri mari de pereți preasamblate pen
tru hale industriale etc. Asistăm la o 
diagramă a lucrului care are (din păca
te !) caracter de „eveniment" pe alte șan
tiere : în perioada de iarnă, productivi
tatea muncii nu numai că n-a scăzut, 
dar a depășit în permanență indicele pla
nificat: 117 la sută în trimestrul IV al 
anului 1963, 104 la sută în trimestrul I 
al anului 1964. Secretul ? Închiderea ha
lelor încă din toamnă (ceea ce presu
pune un ritm de lucru echilibrat și ar
monic, nu goana după depășiri cu orice 
preț ale planului valoric de construcție!) 
a asigurat condițiile de încălzire la o 
seamă de lucrări și obiective: blocul chi*

mic de la fabrica de celofibră, secția de 
preparare a Ieștilor, secția de celofan, 
centrala electrică de termoficare etc. A 
putut continua astfel, nestînjenit, și mon
tajul, realizînd în perioada de iarnă im
presionanta cifră de 5 000 tone de utilaje. 
(Lucrări de calitate superioară, cu ex
cepția celor de la conducte și instalațiile 
de ventilație, unde se observă unele de~ 
ficiențe: „pedale" pe care montorii vor 
trebui să apese mai energic în viitor!).

Vorbind despre problemele de montaj, 
discuția ajunge, în chip firesc, la utilaje 
și instalații, la caracteristicile și nivelul 
lor de realizare. Tov. Marcel Dumitriu, 
directorul fabricii, ne vorbește cu en
tuziasm despre marea majoritate a a- 
gregatelor și instalațiilor primite pînă 
acum, executate la nivelul tehnicii celei 
mai avansate la întreprinderi ca „Inde
pendența"-Sibiu, „Tehnofrig"-Cluj, „Pro
gresul"-Brăila etc. și livrate la termenele 
prescrise. O notă slabă, însă, pentru 
I.M.U.M. Medgidia (în ce privește cali
tatea distribuitoarelor), ca și pentru „Gri
vița roșie" (deficiențe la rezervoare și 
schimbători de căldură). Dacă fabrica 
din Medgidia reprezintă, pentru „Ștafeta" 
noastră, un nume nou, despre „Grivița 
roșie" s-a mai vorbit... Pe cînd măsurile 
de rigoare ?

★
...Părăsim marele șantier, ale cărui im

punătoare construcții se profilează pe 
cerul cîmpiei ca niște suple săgeți — in
dicatoare spre viitor — cu sentimentul 
că am călătorit prin însuși acest viitor^ 
convertit în fapta de construcție a pre
zentului.



Știința București — campioană 
a țării la baschet feminin

• Pentru a doua oară consecutiv, 
echipa feminină do baschet Știin
ța București a cîștigat titlul de 
campioană a țării. Duminică dimi
neața, în ultimul meci al turneului 
final disputat în sala Floreasca, 
formația studentelor bucureștene a 
întrecut cu 49—45 (21—18) pe Ra

pid București. Voința a învins cu 
59—50 (30—19) pe Mureșul.

Clasamentul final : 1. Știința
București 46 puncte ; 2. Rapid
București 40 puncte ; 3. Voința 
București 24 puncte i 4. Mureșul 
Tg. Mureș 24 puncte.

Tot duminică, în sala Floreasca,

au avut loc și două partide contînd 
pentru campionatul masculin: 
Steaua — Rapid București 71—56 și 
Dinamo București — Știința Bucu
rești 69—63.

(Agerpres)

SPORT-SPORT-SPORT
SPARTACHIADA 
REPUBLICANĂ

laminorulIu Imrmi Eimstf
a lipsit 

de la start
u KAam

Ca pretutindeni în țară, și 
în orașul Roman întrecerile 
Spartachiadei republicane au 
stârnit un viu interes în rîn- 
durile tineretului. Populariza
rea din vreme a competiției
— încă de la începutul anului
— a făcut ca marea majori
tate a celor dornici să partici
pe la întreceri să se afle, din 
luna februarie, la startul con
cursurilor pregătitoare. Apoi, 
de la 1 martie, întrecerile 0- 
ficiale —* cu foi de concurs și 
arbitri — s-au declanșat cu 
multă însuflețire.

în prezent, după o lună și 
jumătate de la primele star
turi — așadar, la mijlocul pri
mei și celei mai importante 
etape — fruntașă în întrece
rile Spartachiadei republicane 
este Asociația sportivă UNI
REA, a Fabricii de zahăr.

Asociație sportivă printre 
primșle ca mărime, UNIREA 
și-a statornicit o frumoasă 
tradiție în activitatea sportivă 
de masă. Actualele întreceri 
ale Spartachiadei republica
ne confirmă din plin acest a- 
devăr. Astfel, la UNIREA, 
succesul competiției a fost 
determinat, într-o bună mă
sură, de grija cu care consi
liul asociației sportive (pre
ședinte, Ion Ungureariu) a pri
vit . pregătirea terenurilor 
sportive, în special a celor de 
volei și fotbal, situate în a- 
propierea fabricii, în cartierul 
în care locuiesc salariații a- 
cestei importante unități so
cialiste. în această acțiune 
și-au adus aportul sute de ti
neri și tinere. Pînă la finele 
etapei de masă există însă 
condiții (și mai ales o bună 
organizare), ca toți membrii 
U.C.F.S. (aproape 700) să parti
cipe la Spartachiada republi
cană.

Lucruri bune se pot spune 
și despre Asociația sportivă 
METALUL, a întreprinderii 
metalurgice Roman (I.M.R.). 
Aici, pasiunea nr. 1 a sporti
vilor, a tinerilor metalurgiști, 
este atletismul. Fapt firesc, 
dacă ne gîndim că de pregă
tirea amatorilor de atletism 
din asociație se ocupă doi spe
cialiști recunoscuți pentru fru
moasele lor rezultate, antre
norul P. Constantinescu-Nehoi 
și prof. C. Șerban. De aici, de 
la I.M.R. s-au ridicat sportive 
de valoare republicană, prin
tre care Aurica Eftimie, Vio
rica Furdui și Lucia Pauleț. 
Acum, tradiția atletică a aso
ciației sportive METALUL 
este dusă mai departe de alți 

alți tineri, în speță proas
peți absolvenți ai școlii profe
sionale. Deocamdată, la atle
tism, ramură sportivă de bază 
în Spartachiada republicană 
— s-au înscris si participă la 
concursuri aproape 100 de ti
neri. La METALUL sînt însă 
și amatori de fotbal, volei, 
tenia de masă, șah care se în
trec aproape zilnic pe terenu
rile de sport ale asociației. 
Consiliul asociației sportive 
are în evidență circa 500 de 
participanți.

Nu putem trece cu vederea 
interesul cu care participă la 
întreceri și sportivii din sec
torul cooperatist, membrii A- 
sociației sportive VOINȚA. 
Pe listele de înscriere se află 
în prezent aproape 350 de ti
neri și tinere.

Din păcate însă cea mai 
mare asociație sportivă din 
localitate, LAMINORUL, cu 
mai bine de 2 400 de membri ai 
U.C.F.S., n-a organizat la timp 
întrecerile etapei I. 2 400 de 
Iubitori ai sportului pentru 
care vechiul consiliu al aso
ciației sportive n-a găsit de 
cuviință să organizeze măcar 
un concurs. Abia acum, noul 
consiliu al asociației sportive 
(președinte _ ing. T. Lăzău) 
pare să aibă o orientare ceva 
mai bună. Dar și în acest caz, 
accentul principal se pune 
mai mult pe fotbal. Or, pre
cum se știe, Spartachiada re
publicană cuprinde nu mai 
puțin de 14 ramuri sportive ! 
Nu încape îndoială că și co
mitetul U.T.M. al Uzinei de 
țevi va dovedi o atentă preo
cupare în atragerea miilor de 
tineri în practicarea organi
zată a sportului. întrecerile 
Spartachiadei republicane sînt 
un bun prilej de cuprindere a 
tuturor tinerilor în sport. 
Condiții există și la LAMINO
RUL, dar, deocamdată, nu 
sînt valorificate suficient.

8. SPIREA

Vremea favorabilă organiză
rii întrecerilor în aer liber a 
adus pe terenurile de sport 
din Răcari sute de tineri și ti
nere, membri ai asociației 
sportive „Unirea" din locali
tate. Majoritatea au fost atrași 
de larga popularizare ce s-a 
făcut concursurilor primei eta
pe a Spartachiadei republi
cane.

încă din luna martie, spor
tivii din Răcari au avut prile
jul să se întreacă la unele dis
cipline ca : trîntă, șah, tenis 
de masă etc. Disputele s-au 
consumat în săli și la club. 
Ele au dovedit entuziasmul cu 
care a fost așteptată o astfel 
de competiție menită să atragă 
mase cît mai largi de iubitori 
ai sportului într-o continuă și 
susținută activitate.

Vorbindu-ne despre întrece
rile primei etape a Spartachia
dei republicane, tov. Nicolae 
Tancu, membru al consiliului 
asociației sportive „Unirea1' 
— Răcari ne-a încredințat că 
acestea vor oferi prilej de în
trecere pentru aproape 1100 
de concurenți.

— Această cifră, ne-a spus 
el, este superioară numărului 
de membri ai U.C.F.S. cuprinși 
în asociația noastră. Spa rta - 
cbiada republicană ne oferă 
un minunat prilej pentru a- 
tragerea pe terenurile de sport 
a unor tineri și tinere care să 
lărgească numărul membrilor 
U.C.F.S. Iată de ce sîntem 
convinși că, pînă la încheie
rea primei etape a spartachia
dei, va crește cu încă 200 de 
tineri și tinere numărul mem
brilor U.C.F.S. din asociația 
noastră.

Aflăm apoi că la întrecerile 
desfășurate pînă în prezent au 
concurat peste 400 dintre cei 
1 100 de sportivi dornici să 
participe la Spartachiada re
publicană. De un succes deo
sebit s-au bucurat întrecerile 
la trîntă, unde Ilie Albuleț s-a 
dovedit un tânăr cu reale cali
tăți de luptător, la șah (unde 
s-au evidențiat Gheorghe Ivan 
și Aurelian Niculescu) și la te
nis de masă (unde disputa 
pentru primele locuri este încă 
în plină desfășurare).

în prezent, întrecerile spar
tachiadei se desfășoară cu deo
sebit succes în aer liber. Nu- 

'z'mai în zilele ploioase sînt pro
gramate întreceri în sală la 
discipline ca șah, tenis de ma
să, haltere etc. De multă popu- 

rlaritate se bucură concursurile 
atletice. De fapt, la Răcari. a- 
ceastă disciplină sportivă are 
o veche tradiție, confirmată 
în prezent de cei peste o sută 
de tineri și tinere care și-au 
și măsurat forțele la săritura 
în înălțime și lungime, la 
aruncări (greutate și disc) etc. 
La proba de săritură în înăl
țime rezultatele obținute de 
colectivistul Gabriel Ionescu și 
funcționara Maria Jangu îi 
prezintă ca virtuoși campioni 
ai primei etape. Ei au sărit 
1,65 m și respectiv 1,50 m.

La primul cros organizat în 
această primăvară au luat 

. startul peste 60 de concurenți. 
Gheorghe Pușcașu și Dan Jia- 
nu au reușit să se claseze în 
primele locuri. Alți 300—400 
de sportivi se vor întrece în 
aceste zile urmînd ca în cadrul 
unei finale pe asociație să fie 
desemnați campionii de cros 
ai primei etape a Spartachia
dei republicane.

Și la*volei disputa este în 
toi. Adrian Banu, Gh. Dumi
tru, Nicolae Lupu și Gh. Du
mitrescu sînt doar cîțiva din 
jucătorii evidențiați ai uneia 
dintre cele 5 echipe care se în
trec în prezent. Instructorii 
voluntari Gh. Dumitru (volei- 
băieți) și Ioana Jangu (volei- 
fete) ne-au comunicat însă 
faptul că, în zilele următoare, 
alte echipe se vor avînta pe 
teren, dornice să realizeze o 
comportare meritorie în între
cerile spartachiadei.

Alături de voleibaliști, în 
aceste zile, încep întrecerile 
handbalistelor și handbaliști- 
lor, jucătorilor de oină, fotbal, 
baschet etc. Spartachiada re- ° dln d7b‘u!, Wblștio. 
publicana reprezintă o sărbă
toare a sportului în asociația 
„Unirea" — Răcari.

Știrbei nu mai poate interveni, Mîndru a încercat iadarnia iar Țîrlea Ișf pri
vește tfipera* i gol l, Foto t VASILE RANGA

Continui seria succeselor voleibaliștilor 
romîni în Franța

• Continuîndu-și turneul în Franța, voleibaliștii romîni au 
evoluat la Lille și Limoux. Jucînd la Lille cu selecționata 
Flandrei, reprezentativa orașului București a repurtat vic
toria cu scorul de 3—0 (15—9 ; 15—7 ; 15—6). Selecționata 
secundă a Capitalei a îhvins la Limoux echipa de sud a 
Franței cu 3—0 (15—1 ; 15—10 ; 15—6).

• Voleibaliștii romîni au susținut a treia întîlnire de la 
sosirea lor în Franța. Echipa orașului București a jucat la 
Strasbourg cu reprezentativa orașului, repurtînd victoria cu 
scorul de 3—0 (15—9 ; 15—5 ; 15—12). La Montpellier, for
mația secundă a Bucureștiului a dispus cu 3—1 (13—15 ; 
15—11; 15—9 ; 15—2) de combinata Languedoc-Provence.

SPORT-SPORT
Campionatul republican

• Duminică 8-au 
disputat în Capitală 
trei meciuri contînd 
pentru etapa a 6-a 
a campionatului re
publican de rugbi. 
în meciul derbi, 
desfășurat pe sta
dionul Dinamo, 
Steaua a terminat 
la egalitate : 3—3 
(0—0) cu lide
rul clasamentului, 
Grivița roșie. Rug-

„Cupa 1
Aproape 60 de 

juniori, aparținînd 
cluburilor și asocia
țiilor sportive bucu- 
reștene, au luat 
parte sîmbătă și du
minică la întreceri
le dotate cu „Cupa 
1 Mai“ la haltere, 
întrecerea pe echi-

de rugbi
biștii militari au 
deschis scorul în 
minutul 46 prin

Penciu, care a 
transformat o lo
vitură de pedeap-

Mai“ la
pe a fost cîștigată 
de formația clubu
lui Rapid, urmată 
de Olimpia și Viito
rul. La individual 
s-au remarcat tine
rii Ilie Ciomag (O- 
limpia), Valeriu 
Grigore (Steaua), 
Gheorghe Teleman

să. Grivița roșie a 
egalat în minutul 69 
prin Irimescu, la 
capătul unei specta
culoase șarje. în 
deschidere, Dinamo 
București a întrecut 
cu 58—0 pe Ancora 
Galați. Pe terenul 
Gloria, echipa gaz
dă. Gloria, a făcut 
meci nul: 6—6 cu 
CSMS Iași.

haltere
(Rapid) și Gheorghe 
Costache (Rapid), 
recordmanul mon
dial de juniori la 
aruncarea ciocanu
lui, care s-a clasat 
pe primul loc la ca
tegoria „semigrea*4.

(Agerpres)

LA BUCUREȘTI

U. T. A. — VEDETA CUPLAJULUI

■
 ele două partide 
de fotbal disputate 
duminică în Bucu
rești au scos în e- 
vidență (pentru a 
cîta oară ?) faptul 
de netăgăduit că 
la noi fotbalul se practică 
(cu mici excepții și totdeauna 
neașteptate) la un nivel nemul
țumitor.

Singurii care au demonstrat 
un joc tehnic, rapid, viguros și 
plăcut de urmărit (nu pe tot 
parcursul din păcate) au fost 
arădenii. Se pare că U.T.A. 
și-a făcut o tradiție din a juca 
bine la București. Lucrul ne 
bucură și-l însemnăm. Băieții 
lui Braun (tineri sau chiar a- 
dolescenți) driblează inteli
gent, atacă pe zone largi, pa
sează fulgerător și mai ales 
trag cu sete la poartă. Școala 
de fotbal a Aradului (ne-ar 
trebui spațiu să înșirăm nume
le tuturor așilor balonului ri

dicați de-aici) nu se desminte 
de mulți ani. Atuurile textili?- 
tilor sînt astăzi tehnica, viteza, 
calmul și — cuvînt mare, de 
care nu ne ferim — talentul. 
Adică, tocmai ceea ce se chea
mă fotbal.

Sărind peste enumerarea 
fazelor cu care textiliștii au 
pus în umbră pe cei de la Pro
gresul, subliniem puterea de 
luptă a lui Chivu și Țîrlea (a- 
'cesta în ziua meciului a îm
plinit 26 de ani), spontaneita
tea lui Coman și jocul de cap, 
ireproșabil, al lui Capaș.

Progresul, la a patra înfrîn- 
gere consecutivă, a jucat gî- 
fîit de-ți făcea impresia că a- 
bia așteaptă să termine. Doar 
Mîndru, căruia nu i se pot re
proșa în nici un chip golurile 
primite, și cît de cît Mateianu 
și Iancu, au opus o rezistență 
acută arădenilor. In rest, ni
mic. Oaidă, obosit de parcă 
s-ar fi întors pe jos de la Cluj,

a pasat în permanență greșit 
(doar trei sau patru pase au 
mers spre colegii lui!), Ca- 
ricaș, Ivănescu și Ioniță au lo
vit cu insistență picioarele ad
versarului (l-au căutat în spe
cial pe Țîrlea pe care l-au bu
șit și l-au dat de-a-berbelea- 
cul, pe semne ca să țină'minte 
aniversarea a 26 de ani), Maf- 
teuță nu s-a văzut de loc, iar 
Stoicescu s-a căsnit, fără să iz
butească vreodată, să facă un 
stop ca lumea. De necrezut și 
mai cu seamă de nesuportat, 
fundașii de la U.T.A, i-au 
strecurat mingea printre pi
cioare, de vreo cinci ori...

Meciul Rapid — Farul (plic
ticos) poate fi numit meciul 
lui Năsturescu, de departe eel 
mai bun om de pe teren.

Giuleștenii și-au luat revan
șa asupra constănțenilor pen
tru înfrîngerea din toamnă, 
mult mai ușor decît ne închi
puiam, Punctul lor forte ră-

mîne apărarea (Macri și C. 
Dan cam nesiguri în compara
ție cu Lupescu și Motroc) a- 
tacul acționînd mai sporadic 
și de multe ori vlăguit.

Extremul dreapta Năstures
cu, arrîbițios, în bine, s-a im
pus și aâum prin curse de 
mare spectacol. Tehnician de 
finețe (Insistăm asupra cuvîn- 
tului pentru că e dat uitării de 
către mulți fotbaliști), capabil 
să răsucească și să dezechili
breze o apărare supra, arhi și 
răsaglomerată ca aceea a Fa

lui! Georgescu, Codreanu ți 
Krauss.

Farul Constanța — instabilă, 
ca și timpul la mare în acest 
sezon. Se joacă alandala și dur 
(semnele de crampon de pe 
genunchii celor de la Rapid nu 
se vor șterge prea curînd) și 
de se va continua pe această
linie, mare minune să nu a- 
sistăm la o cădere în zona fri
gurilor : a lanternei. Se cuvine 
să fie luate măsuri cît mai e 
timp.

Arbitrii, cu unele excepții
l ruțui fâreu W mai înțelegi cină n-țtu ‘dat curs legii avan- 

‘sistemul (Le dispunere în teren tajului, s-au achitat de înda
toriri mulțumitor.

FĂNUȘ neagu

la multe din echipele noastre), 
el a marcat două goluri care 
au tăiat respirația constănțe
nilor. Și a mal creat cel pu
țin patru ocazii clara pe care 
colegul său de linie, I. Ionescu, 
cu care se înțelege din ce în ce 
mai bine, le-a ratat nepermis. 

Complet neîncadrați jocu

P. S.! NI se pare că Țîrlea 
(jucător atletic, bătăios și cu 
multă fantezie) ar trebui în
cercat alături de Pîrcălab, 
Sasu și Creiniceanu. Oricum, a 
dovedit că știe mult mal mult 
decît Florian Voinea.

„Premieră" ciclo - turistică
în CapitalăAUREL CRIȘAN

Prin munca patriotică a
In Capitală

(Urmare din pag. l-n)

duminică ți pe tinerii muncitori 
Ion Dobran de la „Petrol export", 
Mihai Tudor de la I.R.C.R., Geor- 
geta Roșu de la Fabrica „Tînăra 
Gardă", Mihai Olteanu de la 
„Reactivul", Natalia Calvărășanu 
de la „Tricotajul roșu" alături de 
alte sute de tineri din fabricile și 
întreprinderile raionului, însufle
țiți de dorința de a realiza un lu
cru frumos și folositor. începutul 
e de bun augur. Angajamentul 
luat de a efectua t 500 0O0 ore 
muncă patriotică, se pare că va fi 
chiar depășit. La chemarea orga
nizațiilor U.T.M. tinerii răspund 
în număr tot mai mare : 5O0 
utemiști în prima duminică, 700 
într-a doua, iar acum peste 800 
tineri, alături de coi peste 1 400 de 
cetățeni din raion. S-au evidențiat 
în mod deosebit organizațiile 
U.T.M. de Ia întreprinderea „Elec- 
trometaiica", I.R.C.R., I.T.B., Fa

brica „Tînăra Gardă" și Fabrica de 
ventilatoare.

in regiunea Mureș- 
Âutonomă Maghiară

(Urmare din pag. l-a)

(din zona Ocolului eilvia Sonata) 
unde pe 3,3 ha au sădit peste 
19000 de puiefi.

In regiunea Galați
(Urmare din pag. I-a)

de masă, peste 200 de tineri din 
orașul Toplița și de la C.I.L. Gă- 
lăuțaș au plecat la Coasta Arșiței, 
lingă Gălăuțaș, unde pînă în pre
zent s-au împădurit 12 ha de te
ren forestier. Acțiuni de împădu
riri au avut loc și în raionul Lu
duș. Sîmbătă și duminică 700 de 
tineri din Luduș, mobilizați de 
comitetul orășenesc U.T.M., au 
plecat spre colinele de lingă Hă- 
dăreni unde în cursul săptămînii 
au fost plantați prin muncă pa
triotică 30000 de puieți de pin.

Duminică dimineața peste 450 
de tineri de la Sovata (întreprin
derea forestieră, I.L.E.F.O.R., 
S.M.B., Școala medie și din gospo
dăria colectivă) au plecat cu tre
nul forestier spre Valea Corbului

fost curățate aproape 700 hectare 
pășune în comuna Rușețu, 500 ha 
în comuna Largu, cîte 300 ha în 
comunele Batogu, Cirieșu, Jugu- 
reanu și în alte comune din raion.

In total, pînă în prezent, tine
rii din raionul Făurei au curățat 
și întreținut o suprafață de 8 190 
ha pășune, față de 8 500 ha cît 
s-au angajat să întrețină prin 
muncă patriotică în cinstea zilei 
de 1 Mai și a Zilei tineretului. 
Zilele acestea, acțiunile patriotice 
pentru întreținerea pășunilor vor 
continua cu mai multă intensitate, 
ceea ce va face ca tinerii din raio
nul Făurei, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., »ă-și îndeplinească șx 
să-și depășească angajamentele 
luate,

Dimineața însori
tă de primăvară a 
stimulat iubitorii 
ciclo-turismului să 
se alinieze în nu
măr mare la locul 
de plecare în prima 
excursie organizată 
în acest an.

în fața Sfatului 
popular al raionului 
Grivița roșie, peste 
300 de tineri și ti
nere au așteptat cu 
nerăbdare firească 
plecarea în ex
cursie. Printre ei se 
aflau numeroși 
muncitori de ia în
treprinderile din ra. 
ion, studenți și e- 
levi. Clubul sportiv 
raional Rapid, co
mitetul raional 
U.T.M. și asociațiile 
sportive au popu
larizat larg această 
primă drumeție pe 
biciclete și, cu spri
jinul comisiei de

ciclism a Consiliului 
orășenesc U.C.F.S. 
București, au reușit 
să-i asigure un suc
ces deplin.

Participanții au 
străbătut șoseaua 
spre pădurea Mogo- 
șoaia bucurîndu-se 
din plin de frumu
sețea peisajului pri
măvăratec. Veselia 
și voia bună i-au 
însoțit pe ciclotu- 
riști de-a lungul 
drumului.

în pădure, elevii 
Școlii medii nr. 13 
și cei ai Școlii medii 
nr. 3 au avut prile
jul să-și dispute în- 
tîietatea în pasio
nante meciuri de 
volei și fotbal dar și 
într-un original 
concurs pe tema: 
„Primăvara In ope
ra lui Topîrceanu". 
Elevii Teodor Za- 
harla, Vlad Roșla-

nu, Flavius Florea, 
Laurențiu Manoles- 
cu și alții au putut 
face dovada calită
ților lor de sportivi 
dar și de cunoscă
tori ai versurilor și 
prozei lui Topîrcea
nu.

După im prînz în 
poienițele din pădu
re, a urmat o întâl
nire prietenească 
cu tinerii de la Gos
podăria agricolă de 
stat din Mogoșoaia.

Spre seară, după 
o zi frumoasă pe
trecută în mijlocul 
naturii, sutei© de ci- 
'clo-turiști au pornit 
.spre Capitală pur- 
•tînd în inimi do
rința de a avea pri
lejul să participe 
cît mai curînd la o 
nouă excursie la fel 
de interesantă.

Foto-text: 
a Alexandru

I N F O R

Cicloturiștil ou pornit în prima excursie.Pe cînd, altele, la 
lei de frumoaso 91

MÂȚI I
Declarațiile unor membri ai teatrului din Genova

Luni dimineață a părăsit 
Capitala Teatre stabile din 
Genova, care a întreprins un 
turneu în țara noastră cu pie
sa „Cei doi gemeni din Vene
ția" de Goldoni.

La aeroportul Băneasa, 
înainte de plecare, membri ai 
teatrului au făcut declarații 
redactorului Agenției 
de presă „Agerpres", 
Ionescu.

Deși scurtă, vizita 
ne-a prilejuit cîteva i 
interesante — a spus drama
turgul și regizorul Luigi 
Squarzina, care împreună cu 
dramaturgul Ivo Chesa deține 
conducerea teatrului genovez. 
Am întîlnit lâ spectacolele 
noastre un public cald, inteli
gent, care a reacționat prompt 
la replicile-cheie ale piesei lui 
Goldoni. Am remarcat în sală 
foarte mult tineret, care șl «1 
s-a dovedit receptiv ți entu- 
ilast întâlnirile cu actori din

romîne 
Sanda

aceasta 
impresii

teatrele dv. ne-au dat ocazia 
de a purta discuții interesante 
despre diferite probleme ac
tuale ale teatrului. Ne-am dat 
astfel. , seama că sînt animați 
ca și noi de dorința de a ne 
cunoaște mai bine, de a strin
gs mai mult relațiile.

Nu am avut timp să vizităm 
prea mult capitala dv., am ad
mirat totuși pitorescul Muzeu
lui Satului, colecția Muzeului 
de Artă, unde am văzut cîteva 
pînze valoroase ale artiștilor 
italieni.

Din tot ceea ce am văzut, a 
adăguat Alberto Lionello, unul 
din actorii de frunte ai teatru
lui din Genova, am desprins o 
impresie comună: orice om 
lucrează aici cu convingerea 
că ceea ce face el nu este nu
mai în interesul său propriu, 
ci și al celorlalți, cu credința 
în ceva oara «sta și care va 
dăinui, au certitudinea zilei da

Afirmațiile se pot apli-mîine. , _ _____
ca și la condiția actorului* în 
Romînia. Acesta găsește din 
partea statului recunoașterea 
meritelor sale, protecție la bă- 
trînețe, asigurarea concediilor 
plătite. Mi-am dat seama că 
teatrul este îndrăgit de publi
cul larg, el este foarte accesi
bil și datorită prețurilor popu
lare la spectacole. în tot 
timpul vizitei, actorii romîni 
ne-au înconjurat cu căldură. 
Această manifestare de simpa
tie am întîlnit-o și la Teatrul 
de comedie, unde am asistat 
la spectacolul cu piesa lui 
Shaw „Casa inimilor sfărîma- 
te* piesă jucată de actori 
buni, mulți dintre ei tineri. 
Sperăm că aceste prime im
presii ni le vom putea îmbo
găți cu prilejul unul alt turneu 
în Romînia.

La cinematograful „Repu
blica* din Capitală a avut loo 
luni seara premiera filmului 
artistio „Dragoste lungă de-o 
seară* — o nouă producție a 
Studioului „București" inspi
rată din viața satului contem
poran.

*
Luni după-amiază însărci

natul cu afaceri ad-interim al 
Suediei în R. P. Romînă, Stu- 
re Johanson a oferit un coc
teil cu prilejul . prezenței în 
țara noastră a unor reprezen
tanți ai firmei suedeze Bolin- 
der-Munktell.

★

Cu prilejul prezenței la 
București a formației franceze 
de muzică de cameră Trio 
Pasquier, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, atașa
tul cultural al ambasadei 
Franței în R. P. Romînă, Al
bert Ruelle, a oferit luni după- 
amiază un cocteil.

(Agerpres)
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Măsuri în vederea reducerii producției

de materiale fisionabile destinate

scopurilor militare
Declarația lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 20 (Agerpres) — 
TASS transmite textul decla
rației lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., în care se 
spune:

In ultima vreme, în urma 
eforturilor active, perseveren
te, depuse de toate statele și 
popoarele iubitoare de pace a 
fost realizată o anumită slăbi
re a încordării internaționale. 
Se poate afirma cu toată 
certitudinea că în acest dome
niu un rol important l-a jucat 
încheierea Tratatului privitor 
la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosfe
ră, în spațiul cosmic și sub 
apă — primul acord din istorie 
menit să frîneze intensificarea 
continuă a cursei înarmărilor 
nucleare.

Popoarele au întîmpinat, de 
asemenea, cu o mare satisfac
ție înțelegerea intervenită în
tre U.R.S.S. și S.U.A., întărită 
prin rezoluția Adunării Gene
rale a O.N.U., de a nu plasa 
pe orbită obiecte cu arma nu
cleară la bord. Uniunea So
vietică, S.U.A. și o serie de 
alte state au întreprins acțiuni 
în vederea unei anumite redu
ceri a bugetelor lor militare 
pe anul 1964.

Toate acestea au contribuit 
la o întărire certă a încrederii 
în relațiile dintre state și la 
crearea unei situații mai favo
rabile pentru luarea uncr noi 
măsuri care să ducă la înce
tarea cursei înarmărilor, la re
zolvarea problemei principale 
— problema dezarmării.

Pronunțîndu-se pentru solu
ționarea cît mai grabnică a 
problemei dezarmării, pentru 
realizarea unor măsuri efi
ciente în vederea încetării 
cursei înarmărilor, îndeosebi a 
celor nucleare, guvernul so
vietic caută să folosească orice 
posibilitate de a realiza cu 
alte state, în treburile inter
naționale, o înțelegere reci
procă în privința necesității 
de a se evita războiul nuclear.

în numele guvernului sovie
tic doresc să declar că actual
mente posibilitatea îmbunătă

țirii înțelegerii reciproce s-a 
ivit în legătură cu problema 
producției de materiale fisio
nabile pentru arma nucleară.

Se știe că materialele iniți
ale pentru producerea armei 
nucleare sînt plutoniul și ura
niul — 235. Structura intimă 
a atomilor lor este aceea în 
care iau naștere reacții în lanț 
ce generează explozii nucleare 
pustiitoare. De mulți ani pute
rile nucleare își sporesc neîn
trerupt rezervele de plutoniu 
și uraniu — 235, întreeîndu-se 
să acumuleze o cantitate mai 
mare de aceste materiale pen
tru arma nucleară și făcînd 
totodată cheltuieli tot mai 
mari, întrucît producția de 
plutoniu și uraniu — 235 se 
realizează pe baza unor pro
cese tehnologice complexe și 
necesită utilaj costisitor și 
mari cheltuieli de energie.

Cursa înarmărilor nucleare, 
întrecerea dintre puterile nu
cleare pentru acumularea 
stocurilor de materiale fisiona
bile nu au început din iniția
tiva Uniunii Sovietice. Nu noi 
am fost primii care am inclus 
în arsenalele militare această 
armă monstruoasă de distru
gere în masă. Noi însă trebuie 
să ne preocupăm de asigurarea 
securității țării noastre și a tu
turor statelor socialiste și să 
facem acest lucru la nivelul pe 
care îl impune situația.

A sosit acum momentul cînd 
s-a ivit posibilitatea de a în
treprinde acțiuni în vederea 
reducerii producției de mate
riale fisionabile pentru scopuri 
militare. Guvernul sovietic, ți
nînd seama de raportul exi
stent al forțelor nucleare pe 
arena mondială, a examinat în 
ce măsură țara noastră poate 
merge în această direcție fără 
a slăbi cîtuși de puțin capaci
tatea de apărare a Uniunii 
Sovietice și trăinicia scutului 
racheto-nuclear care asigură 
securitatea tuturor țărilor co
munității socialiste.

Cîntărind amănunțit toate 
datele privind potențialele nu
cleare al Uniunii Sovietice, pe 
de o parte, și. ale puterilor

nucleare, membre ale N.A.T.O, 
pe de altă parte, analizînd 
toate aspectele problemei, gu
vernul sovietic a adoptat ur
mătoarea hotărîre :

1. încă de pe acum să înce
teze construcția a două noi 
mari reactoare atomice pentru 
producția de plutoniu.

2. In cursul următorilor 
cîțiva ani să se reducă sub
stanțial producția de uraniu- 
235 pentru arma nucleară.

3. Să fie îndreptate în modul 
corespunzător mai multe ma
teriale fisionabile pentru folo
sirea lor în scopuri pașnice —- 
la centralele atomo-electrice, 
în industrie, agricultură, me
dicină, pentru realizarea pro
iectelor tehnico-științifice im
portante, inclusiv în domeniul 
desalinării apei marine.

Președintele S.U.A., L. John
son, și primul ministru al Ma
rii Britanii, Douglas Home, 
m-au anunțat că ei vor face 
declarații în legătură cu acele 
măsuri practice în domeniul 
reducerii. producției de mate
riale fisionabile pentru sco
puri militare care vor fi adop
tate respectiv de S.U.A. și 
Marea Britanie.

Sîntem convinși că acest nou 
pas, deși nu reprezintă încă o 
dezarmare reală, va fi apre
ciat de către popoare drept 
continuarea liniei adoptate cu 
prilejul încheierii Tratatului 
privitor la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară și 
va contribui la însănătoșirea 
continuă a situației internațio
nale. Este necesar însă să se 
meargă mai departe. Potrivit 
convingerii ferme a guvernu
lui sovietic, trebuie sporite 
eforturile în căutarea unor 
soluții ale principalelor pro
bleme ale dezarmării, în adop
tarea d’e măsuri din ce în ce 
mai eficiente pentru consoli
darea păcii generale. Acest lu
cru este cerut de interesele vi
tale ale tuturor statelor, ale 
tuturor popoarelor. Guvernul 
sovietic este gata ca, de acord 
cu alte puteri, să procedeze la 
noi acțitini de acest fel.

Argentina: Aspect de la o demonstrație a femeilor din Buenos 
Aires împotriva scumpirii vieții

Foto : U.P.I.

După lovitura
de stat din Laos

LA GENEVA

® Conferința pentru comerț

GENEVA 20 Trimisul spe
cial Agerpres Adrian Ionescu 
transmite :

Acest început de săptămînă, 
la Geneva coincide aproape 
cu intrarea în cea de-a doua 
lună a lucrărilor Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Luni în Comisia a patra, 
unde mai continuă discuțiile 
generale asupra dispozițiilor 
instituționale, a luat cuvîntul 
reprezentantul țării noastre, 
Emeric Dîmbu. El a subliniat 
că guvernul romîn a acordat și 
acordă toată importanța carac
terului universal al conferin
ței. Această problemă trebuie 
să fie abordată larg, de pe po
zițiile O.N.U. și soluția trebuie • 
să reprezinte o contribuție la 
extinderea principiilor și pre
vederilor Cartei acestei orga
nizații și în domeniul comer
țului internațional și dez
voltării.

Referindu-se apoi la situația 
concretă actuală, reprezentan
tul R.P. Romîne a arătat: Sta
rea actuală a economiei mon
diale, net defavorabilă țărilor 
în curs de dezvoltare cît și 
insuficiența și ineficiența me
canismului organizatoric in-

si dezvoltare
temațional în domeniul co
merțului, se datorește în 
mare parte și sistemului 
organizatoric. și instituțional, 
creat în perioada de după cel 
de-al doilea război mondial. 
Lipsa unui organism atotcu
prinzător în domeniul comer
țului internațional a dus la fe
nomene de proliferare — Ban
ca Internațională de re
construcție și dezvoltare, Fon
dul * monetar internațional, 
G.A.T.T. etc. în această pri
vință, delegația romînă s-a 
alăturat criticilor aduse orga
nismelor existente de repre
zentanții Nigeriei, Braziliei, 
Ghanei, Guineei, Tanganicăi, 
Iugoslaviei și ai multor altor 
țări.

Delegația romînă consideră 
că comisia trebuie să găsească 
un mecanism internațional a- 
decvat, care să fie capabil să 
contribuie la extinderea co
merțului mondial, să promo
veze relații comerciale echita
bile și stabile între toate țările 
lumii, indiferent de orîndui- 
rea lor social-economică și să 
elimine discriminările din re
lațiile economice internațio
nale.

Delegația romînă este pen-

tru un for internațional per
manent, sub egida O.N.U., 
care va putea lichida parale
lismul și suprapunerile, lipsa 
de coordonare, ineficacitatea 
și insuficiența organizatorică 
care se manifestă în sistemul 
organizatoric și instituțional 
existent.

Vorbitorul a arătat că în 
problemele instituționale au 
fost făcute o serie de propu
neri, între care unele foarte 
importante, concrete și con
structive, cum sînt cea a 
Uniunii Sovietice, Cehoslova
ciei și Poloniei. Luăm notă cu 
interes de propunerea delega
ției Braziliei, ca și de cea cu
prinsă în raportul secretarului 
general al conferinței.

Delegația romînă consideră 
că elaborarea unei noi politici 
comerciale, ținînd seama de 
situația care s_a creat în lume, 
impune un sistem instituțional 
nou. Delegația romînă, a de
clarat în încheiere vorbitorul, 
va examina cu atenție din a- 
cest punct de vedere propune
rile făcute și va sprijini pe a- 
celea care pot asigura rezol
varea universală a probleme
lor comerțului și dezvoltării.

Cuvintarea lui Lyndon Johnson

VIENTIANE 20 (Agerpres). 
— Potrivit unui raport al am
basadei engleze la Vientiane, 
luni, prințul Suvanna Fumma, 
care conform celor transmise 
de agențiile de presă ar fi de
misionat din postul de prim- 
ministru al guvernului de coa
liție națională, însoțit de gene
ralul Fumi Nosavan, de gene
ralul Kuprasith Abhay condu
cătorul loviturii de stat de du
minică, precum și de alte ofi
cialități laoțiene, au plecat la 
Luang Prabang pentru a dis
cuta cu regele Laosului, Sa- 
vang Vathana, actuala situație 
din Laos și constituirea unui 
nou guvern de coaliție națio
nală. Din același raport reiese 
•că toate persoanele care au 
plecat spre Luang Prabang 
„sînt în deplină libertate”. Cu 
puțin înainte de plecare, am
basadorul Statelor Unite la 
Vientiane, Leonard Unger, i-a 
înmînat lui Suvanna Fumma 
un mesaj primit de la Washing
ton în care îi preciza 
poziția Statelor Unite de con
damnare a loviturii de stat și 
de sprijinire a grupării poli
tice a lui Suvanna Fumma.

Citind postul de radio Vien
tiane, agenția Reuter anunță

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, într-o cuvîntare 
rostită luni la New York în 
fața adunării anuale a agenției 
Associated Press, a anunțat că 
Statele Unite au hotărît să re
ducă cu 40 la sută producția 
de uraniu înnobilat și cu 20 la 
sută producția de plutoniu.

„Am ordonat — a spus el — 
o reducere substanțială a pro
ducției noastre de uraniu în
nobilat, care va fi pusă în a- 
plicare pe o perioadă de patru 
ani. Ținînd seama de reduce
rile anterioare, aceasta va în
semna o scădere globală a pro
ducției de plutoniu de 20 ia 
sută și de uraniu înnobilat de 
40 la sută. Aducînd producția 
la nivelul necesităților, redu
cem încordarea, menținînd to
todată întreaga noastră forță 
necesară. In vederea acestor 
hotărîri m-am consultat per
manent cu primul ministru al 
Angliei, Douglas-Home.

Sînt bucuros să declar că 
președintele Hrușciov mi-a 
comunicat deja că intențio
nează să întreprindă o acțiune 
în aceeași direcție.

In același timp, am reafirmat 
toate garanțiile împotriva slă
birii forței noastre nucleare 
pe care le-am adoptat în mo
mentul încheierii tratatului de 
încetare a experiențelor nucle
are".

Examinînd în cuvîntarea sa 
diferitele aspecte ale politicii 
externe americane, președin
tele S.U.A. a afirmat că pri
mul obiectiv care interesează 
Statele Unite îl constituie re
lațiile cu Uniunea Sovietică — 
„centrul preocupărilor noastre 
pentru pace". In această or
dine de idei, el a relevat că 
„în prezent... există noi fac
tori care permit să se spere că 
promovarea politicii de pace 
corespunde atît intereselor 
Uniunii Sovietice cît și pro
priilor noastre interese44. „Tre
buie să amintim însă, a spus 
el, că pacea nu va veni dintr-o 
dată. Ea nu va apare în mod’ 
spectaculos ca rezultat al unui 
singur acord sau unei singure 
întîlniri. Ea va fi promovată 
prin înțelegeri concrete și li
mitate, prin dezvoltarea trep
tată a intereselor comune, prin 
conștiința crescîndă a primej
diilor noi, prin dezvoltarea în
crederii într-o bună credință

axată ferm pe o viziune rațio
nală asupra lumii”.

Referindu-se la poziția 
S.U.A. în această problemă, 
Johnson a spus: „Noi vom dis
cuta orice probleme, vom as
culta orice propuneri, vom 
căuta să ajungem la un acord, 
vom întreprinde orice acțiune 
care să poată diminua posibi
litățile de război, fără a sa
crifica interesele aliaților noș
tri sau a diminua mijloacele 
de apărare". Tot în domeniul 
relațiilor sovieto-americane, 
președintele S.U.A. și-a ex
primat speranța că cele două 
popoare vor putea întreprinde 
pași însemnați pentru a se a- 
propia ziua cînd „o țară nu va 
ridica sabia împotriva celei
lalte țări și nici una dintre ele 
nu va mai învăța ce este răz
boiul”.

Declarînd că „Statele Unite 
nu se tem de o concurență 
pașnică”, Johnson a afirmat că 
S.U.A. se ver opune prin toate 
eforturile comunismului în 
lume.

Abordînd alte probleme ale 
politicii Statelor Unite, pre
ședintele S.U.A. a menționat 
că „forța militară fără prece
dent de care dispun în prezent 
Statele Unite" este consecința 
„unui efort costisitor".

în cuvîntarea sa, Lyndon 
Johnson a declarat că efortu
rile Statelor Unite vor conti
nua să se îndrepte spre dez
voltarea alianței atlantice și 
spre crearea unei Europe mai 
unite, subliniind* că „propriul 
viitor al S.U.A. depinde de vi
talitatea și unitatea societății 
occidentale din care fac par
te”. El a menționat că urmări
rea acestui scop „nu va fi 
ușoară sau fără tulburări” și că 
S.U.A. sînt de părere că „a 
împărți povara conducerii în
seamnă implicit a împărți res
ponsabilitatea puterii" cu ță
rile aliate și „ca un pas în a- 
ceastă direcție, noi sprijinim 
crearea unei forțe nucleare 
multilaterale compusă din 
acele națiuni care vor să par
ticipe44.

Referitor la relațiile Statelor 
Unite cu țările Americii Lati
ne, el a afirmat că administra
ția S.U.A. va continua politica 
concretizată în cunoscutul plan 
al „Alianței pentru progres", 
menționînd totodată că „Ali
anța înseamnă mai mult decît 
ajutor economic sau investiții"

și că în America Latină „este 
nevoie de o poziție de dirijare 
a progresului economic fără 
privilegii neeconomice — de 
schimbări sociale care să im
plice justiția socială, de refor
me politice care să lărgească 
libertățile omului”. Vorbitorul 
a afirmat că în această parte 
a lumii nu se poate concepe 
prietenie pe o altă bază decît 
pe bază de egalitate. Totodată 
însă, Johnson și-a reafirmat 
părerea că Organizația State
lor Americane trebuie să-și 
continue eforturile pentru „a 
izola Cuba de sistemul inter- 
american", și „vom continua 
această politică prin toate mij
loacele pașnice accesibile”.

In legătură cu situația din 
Asia de sud-est, președintele 
S.U.A. a declarat că Statele 
Unite continuă să sprijine a- 
cordurile de la Geneva cu pri
vire la Laos, care „oferă cele 
mai bune speranțe de pace și 
independență în această țară 
sfîșiată de conflicte”. La indi
cațiile mele, a adăugat John
son, a și sosit în Laos secre
tarul de stat adjunct, William 
Bundy, pentru a examina la 
fața locului evenimentele din 
ultimele 48 de ore.

Președintele Johnson a de
clarat, referindu-se la activi
tatea S.U.A. în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite, că anul 
acesta Statele Unite „vor ac
ționa pentru a se ajunge la un 
acord în legătură cu criteriile 
de reducere a armamentelor și 
de slăbire a posibilităților de 
război”.

In Coreea
de sud
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că generalul Fumi Nosavan a 
propus prințului Suvanna 
Fumma să alcătuiască un gu
vern în care să intre numai 
reprezentanți ai grupărilor po
litice neutraliste și de dreapta.

. excluzînd deci gruparea de 
stînga condusă de prințul 
Sufanuvong.

R. A. Butler, ministrul de 
externe al Marii Britanii, a 
declarat luni după amiază în 
Camera Comunelor că a pri
mit o telegramă de la însărci
natul cu afaceri britanic în 
Laos, în care sînt confirmate 
datele de mai sus și și-a ex
primat speranța că în cele din 
urmă va fi creat un guvern de 
coaliție națională. El a anun
țat apoi, că i-a transmis lui 
A. A. Gromîko, ministrul de 
exteme al U.R.S.S. și copreșe
dinte al Conferinței de la Ge
neva cu privire la Laos, un 
mesaj în legătură cu eveni
mentele din Laos. Consultări 
în aceeași problemă au în
ceput să aibă loc, de asemenea, 
între Londra și „alte guverne 
interesate".

După cum se știe, Washing
tonul, Parisul, Londra au reac
ționat imediat la eveniment și 
s-au declarat împotriva lovi
turii de stat din Laos.

Agenția France Presse 
transmite că potrivit informa
țiilor parvenite luni seara la 
Londra, prințul Suvanna Fum
ma și persoanele ce l-au înso
țit la Luang Prabang, s-au în
tors la Vientiane. Nici el și 
nici ceilalți nu au făcut vreo 
declarație asupra rezultatelor 
misiunii lor.

al Ministerului de Exteme al Angliei

® Comisia Economică 0. A. 11.
pentru Europa

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al Angliei a declarat la 20 a- 
prilie — după cum anunță a- 
genția U.P.I. — că primul mi
nistru britanic, Alee Douglas- 
Home, va face marți după-a-

miază, în Camera Comunelor, o 
declarație în legătură cu deci
zia Marii Britanii de a între
prinde diverse măsuri în ve
derea reducerii producției de 
materiale fisionabile destinate 
scopurilor militare.

GENEVA 20 Trimisul spe
cial Agerpres Adrian Ionescu 
transmite :

Cu discutarea activității Co
mitetului pentru industrie și 
produse de bază, în Comisia 
Economică O.N.U. pentru Eu
ropa s-au încheiat luni dezba
terile privind lucrările și pro
gramul de viitor al celor 12 
organisme subsidiare.

S-a trecut apoi la alt punct 
de pe ordinea de zi. Repre
zentanții a numeroase țări au 
vorbit despre industria meca
nică și a apar ataj ului electric, 
automatizarea, studiul tendin
țelor și perspectivelor pieții 
produselor chimice, 
rea uzinelor, etc.

Luînd cuvîntul, 
tantul țării noastre, 
născu, a relevat necesitatea ca 
sfera de activitate a comisiei 
să aibă în vedere și industria 
chimică, al cărei rol crescînd 
în economia statelor europene 
este de necontestat, cu toate 
consecințele sale de ordin eco
nomic și social. Aproximativ 
16 la sută din valoarea pro
ducției globale industriale a 
Europei revine industriei chi
mice, aceasta ocupînd în 
multe țări locul al treilea. A- 
ceastă realitate, a spus el,

amplasa-

reprezen- 
lacob Io

ghidat cea mai mare parte a 
guvernelor cînd au răspuns 
pozitiv la scrisoarea trimisă 
de secretarul executiv al Co
misiei, în aplicarea rezoluției 
inițiată anul trecut de R. P. 
Romînă cu privire la necesita
tea elaborării unui studiu asu
pra tendințelor și perspective
lor pieții produselor chimice.

Delegația romînă, a subli
niat vorbitorul, a analizat cu 
atenție aceste răspunsuri și 
ține să mulțumească guverne
lor Franței, Italiei, Belgiei, Iu
goslaviei, Uniunii Sovietice, și 
altor țări, care animate de un 
spirit de înțelegere și coope
rare au venit în întîmpinarea 
propunerii romîne și s-au ară
tat dispuse să colaboreze fiind 
gata să furnizeze date și să 
pună la dispoziție experți.

Delegația romînă intențio
nează să prezinte un proiect 
de rezoluție, în continuarea 
inițiativei sale din anul trecut, 
și speră că va întruni adeziu
nea tuturor țărilor interesate 
în acest domeniu, 
rezoluția sugerează 
rea unei grupe de experți, 
care să elaboreze macheta stu
diului. Interesul pe care Ro- 
mînia îl poartă acestei proble
me derivă din faptul că ca

este unul din statele care po
sedă importante resurse de 
materii prime pentru indus
tria chimică, depune eforturi 
pentru dezvoltarea continuă a 
industriei chimice și pentru 
valorificarea acestora în ca
drul dezvoltării multilaterale 
complexe a economiei națio
nale.

Reprezentanții Franței, Bel
giei, S.U.A., Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, U.R.S.S., Poloniei și 
ai altor țări, care au luat cu
vîntul după reprezentantul ro
mîn, au apreciat favorabil po
ziția delegației romîne și ini
țiativa țării noastre.

de
delegației
ziariști

In esență, 
convoca-

rom ini hi Austria
VIENA 20 

tui Agerpres 
mite :

Delegația de ziariști romîni 
condusă de Gheorghe Badrus, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„Scînteia", care se află în Au
striaca invitația Serviciului de 
presă al Cancelariei Federale, 
a vizitat luni întreprinderea 
„Wiener Bruckenbau44.

In aceeași zi, delegația de 
ziariști romîni a fost primită 
de ministrul de externe al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky. 
Cu această ocazie, ministrul de 
externe al Austriei a răspuns 
la unele întrebări privind dez
voltarea relațiilor între Au
stria și R. P. Romînă precum 
și unele probleme internațio
nale de interes comun.

— Coresponden
ți. Deju trans-

IN CONGO

R CIPRU

lata o imagine din Vietnamul de Sud. In urma unor lupte cu forțele patriotice, răniți din ron
durile trupelor guvernamentale sînt evacuați cu helicopterele și ambulanțele

SEUL 20 (Agerpres). — In 
apropierea Universității na
ționale din Seul a avut loc 
luni o nouă demonstrație de 
protest a studenților împo
triva tratativelor japono- 
sud-coreene. Demonstrațiile 
care continuă de patru zile 
la Seul sînt organizate cu 
prilejul aniversării puterni
celor acțiuni studențești din 
aprilie 1960, care au dus la 
răsturnarea regimului lui 
Li Sîn Man. Înaintarea stu
denților a fost barată de 
cordoane de polițiști, care 
i-au atacat pe demonstranți 
cu bastoane de cauciuc și 
gaze lacrimogene. Mai mulți 
studenți au fost răniți, iar 
aproximativ 40 au fost ares
tați.

In aceeași zi, la Chongju, 
situat la 60 mile sud de Seul, 
a avut loc o demonstrație a 
elevilor din școlile superi
oare, la care au luat parte a- 
proximativ 1 000 de persoa-

ACȚIUNILOR

PADOVA. La 18 aprilie s-a 
deschis la Padova sub auspi
ciile U.N.E.S.C.O., expoziția 
„Arheologia în R.P. Romînă".

La deschidere au luat parte 
Luigi Gui, ministrul învăță
mântului. al Italiei, Leo Luca, 
prefectul Padovei, precum^ și 
numeroase alte personalități. 
A fost de față Mihai1 Marin, 
ministrul R. P. Romîne în Ita
lia.

HELSINKI. La Helsinki a 
avut lc*c deschiderea unei ex
poziții consacrate turismului 
în R. P. Romînă. Expoziția 
este organizată de Agenția co
mercială a R.P.R. la Helsinki 
împreună cu birourile de tu
rism finlandeze „Aurinkomat- 
katu și Lomawatka.

ATENA. Luni s-au deschis 
la Atena lucrările simpozionu
lui internațional asupra apli
cării radioizotopilor în medi
cină prin metoda scintigrafică, 
care vor dura pînă la 24 apri
lie.

Din partea R. P. Romîne 
participă prof. dr. Tiberiu 
Spîrchez, membru corespon-

dent al Academiei R. P. Ro
mîne, . și Benedict Ghior- 
ghiescu, șef de lucrări la cli
nica nr. 5 din București.

Delegația romînă va prezen
ta comunicarea : „Experiență 
cu o nouă metodă : scintigra- 
fia în culori în diagnosticul 
inflpmațiilor și tumorilor he
patice".

nia cu privire la schimbul de re- 
pțezentanp- comerciali și crearea 
unor birouri de legătură. A fost 

- semnat, de asemenea, un acord cu 
privire la schimbul 
denți de presă.

de corespon-

Noi incidente
• Acord privind . crearea unei zone iicuire

COPENHAGA 20 (Agerpres). 
— Comitetul internațional de 
organizare a celei de-a 9-a 
conferințe a Mesei Rotunde 
Est-Vest a hotărît ca anul a- 
cesta conferința să aibă loc la 
4 iulie la Florența.

Printre problemele principale 
care vor figura pe ordinea de 
zi a celei de-a 9-a conferințe a 
Mesei Rotunde Est-Vest se 
află : problema creării zonelor 
denuclearizate în Europa, re
lațiile economice Est-Vest, 
precum și o serie de probleme 
ale relațiilor culturale.

BONN. — Agenția 
relatează că la Bonn 
președinția ministrului de externe 
vest-german, Gerhard Schroeder, o 
conferință a ambasadorilor Republi
cii Federale Germane la Washing
ton, Paris, Londra, Moscova, Roma, 
New Delhi, Tokio și Cairo. De 
asemenea, la conferință care 
se va desfășura timp de trei zile 
participă și observatori vest-gei- 
mani la Națiunile Unite și N.A.T.O.

Potrivit agenției, scopul acestei 
conferințe este studierea situației 
Republicii Federale Germane In re
lațiile Est-Vest, precum și alte pro
bleme politice și economice. Ulti
ma conferință de acest gen s-a ți
nut la Bonn în ianuarie 1962.

Prance Presse 
a început sub

PEKIN. ;— După cum anunță a- 
genția China Nouă, în urma trata
tivelor care au avut loc la Pekin 
la 19 aprilie a fost semnat un 
acord între R.P. Chineză și Japo-

LIMA. — Congresul național 
Peruvian a ratificat Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiul ' cosmic și sub 
apă.

NICOSIA 20 (Agerpres). — 
Luni, în Cipru s-au produs noi 
incidente între ciprioți turci și 
greci. Primul incident a avut 
loc pe șoseaua dintre Hamid 
Mandres și Vouno ca urmare a 
atacului dezlănțuit de cîțiva 
ciprioți turci împotriva unei 
patrule- a gărzii naționale. Ri- 
postînd focului deschis de a- 
ceștia, membrii gărzii cipriote 
au ucis doi turci.

După cum relatează agenția 
Reuter, forțele militare cana
diene, făcînd parte din trupele 
internaționale O.N.U., s-au de
plasat la fața locului pentru a 
preveni o extindere a ciocni
rilor.

Un alt incident a avut loc, 
după cum relatează agenția 
U.P.I., în localitatea Kokkina 
unde s-au produs, de aseme
nea, violente schimburi de 
focuri între ciprioții turci și 
greci. Trupele suedeze care 
veghează la menținerea lirii-

ștei în această regiune au in
tervenit reușind să impună 
încetarea ostilităților.

★
NICOSIA 20 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului forței O.N.U'. 
din Cipru a anunțat că gene
ralul Gyani, comandantul for. 
ței O.N.U., a ajuns la un a- 
cord cu președintele Makarios 
și vicepreședintele Kuciuk cu 
privire la neutralizarea unei 
zone de aproximativ 3 km.p. 
de-a lungul „Liniei verzi" ce 
separă cele două comunități 
în capitala țării.

Potrivit acordului, în aceas
tă zonă neutră vor fi îndepăr
tate toate fortificațiile și bara
jele ridicate. Se precizează, în 
același timp, că membrii for
ței O.N.U. vor putea recurge 
la forță numai în caz de ne
voie pentru a împiedica orice 
noi atacuri și neînțelegeri 
dintre cele două comunități.

LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres). — După cum relatează 
agențiile de presă, în provincia 
congoleză Kivu acționează cu 
tot mai multă vigoare detașa
mente de partizani. Detașamen
tele au început, ca și în pro
vincia Kwilu, cu eliminarea 
misionarilor străini și a autori
tăților locale.

Aceste acțiuni au fost pre
cedate de o răscoală a polițiș
tilor din capitala provinciei, 
Bukavu, și de atacarea preșe
dintelui acestei provincii în 
timpul unei vizite pe care o 
făcea în unele localități.

Un ziar din Bukavu afirmă 
că partizanii din provincia 
Kivu ar fi conduși de Emile 
Soumaliot, fost comisar ex
traordinar la Kindu (Kivu). Se 
afirmă, totodată, că există le
gături între partizanii din Kivu 
și cei din Kwilu.

Extinderea acțiunii partizani
lor congolezi preocupă, în mod 
deosebit, autoritățile de la 
Leopoldville. Potrivit relatări
lor agenției France Presse, 
cercurile conducătoare congo
leze sînt îngrijorate îndeosebi 
de situația din trei centre: 
Kwilu, la est de Leopoldville, 
Meindombe (fosta regiune a 
lacului Leopold) și Kivu. în 
această din urmă provincie 
munții și pădurile virgine con
stituie obstacole serioase în 
calea unor operațiuni ale ar
matei împotriva partizanilor. 
Tulburările din această pro
vincie au și provocat moartea 
a 40 de persoane.
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