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COMUNICAT
Intre 15—22 aprilie 1964 a avut

loc Plenara lărgită a Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn. La Plenară au participat, 
în afară de membri și membri su- 
pleanți ai C.C. al P.M.R., miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale, ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și alți lu
crători cu munci de răspundere 
din aparatul central de partid și 
de stat.

Plenara a ascultat darea de sea
mă cu privire la activitatea dele
gației Partidului Muncitoresc Ro
mîn, care a dus discuții cu delega
țiile Partidului Comunist Chinez,

Partidului Muncii din Coreea și 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn a 
aprobat în unanimitate acțiunile 
întreprinse de Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R. în legătură cu pole
mica publică din mișcarea comu
nistă și muncitorească internațio" 
nală și activitatea delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn.

In cursul dezbaterilor, care au 
decurs în spirit de unitate deplină, 
Plenara lărgită a adoptat în una
nimitate documente corespun
zătoare, care vor fi date publici
tății.

G.A.C. Bratovoești, raionul 
Craiova. Se însămînțează 
porumbul pe o suprafață de 
1 090 ha, cu ajutorul meca
nizatorilor de la S.M.T. 

Cîrcea.

Foto: AGERPRESNOI MAȘINI
Agricultura a primit în primele 

trei luni ale anului 40 la sută din 
cele 10 000 de tractoare U-650, pre
văzute în planul anual, și primele 
tractoare U-651 cu dublă tracțiune 
intrate în producție de serie la u- 
zina din Brașov. S-au primit, de a- 
semenea, între altele 6 500 grape 
stelate, 1 000 grape cu disc, 700 
cultivatoare, folosite în aceste zile 
la efectuarea lucrărilor agricole de 
primăvară. Anul acesta unitățile 
agricole socialiste folosesc nu nu
mai un număr sporit do tractoare 
și diferite utilaje, ci și tipuri noi 
de mașini și instalații moderne uti
lizate la semănat, recoltarea și pre
gătirea nutrețurilor, utilaje de mare 
capacitate pentru condiționarea se
mințelor de cereale, mașini pentru 
recoltat sfecla de zahăr, instalații 
de muls, de evacuare a gunoiului

AGRICOLE
din grajduri, de alimentare cu apă 
a animalelor.

Una din aceste mașini este com
bina universală do recoltat plante 
furajere pentru siloz fabricată de 
Uzinele „Semănătoarea". Noua ma
șină este echipată cu dispozitive 
pentru recoltarea ierburilor, .lucer
na, trifoi, borceag, iarbă de Sudan, 
sorg și porumbului pentru siloz. 
Spre deosebire de alte mașini simi
lare, la combina universală dispo
zitivele pentru recoltat porumbul 
se pot regla în funcție de distan
țele la care este semănat, realizoa- 
ză o tocare și fibrare mai bună a 
nutrețurilor — condiție importantă 
pentru asigurarea unei bune con
servări. într-o oră combina în agre
gat cu tractorul U-650 recoltează 
și toacă între 9,5—13,5 tone po
rumb.

ÂICTUALTTAȚII
Brigăzi 

științifice 
la gurile 

de exploatare

Pentru
PLOIEȘTI (țle la corespon

dentul nostru).’— De la înce
putul anului, pînă în prezent, 
tinerii din orașul Cîmpina au 
colectat și predat oțelăriilor 
patriei peste 1 000 tone de me
tale vechi. Numai în ultima 
săptămînă au fost strînse și

oțe tării
predate peste 300 de^tone. Se 
evidențiază în această acțitine 
tinerii de la Urinele „Poiana“- 
Cîmpina, care au colectat 
peste 600 tone de fier vechia 
cei de la I.RJl.-Cîmpina și de 
la Uzina mecanică.

-In întîmpinarea zilei de 1 Mai și a zilei de 2 Mai
„Ziua tineretului din R. P. R.“

Pe marile trasee 
ale întrecerii 

socialiste

'Andrei Har ian, strungar fruntaș, lucrează la 
mașini

una dintre cele mai moderne

Foto: O. PLECAN

oate că nicăieri în 
alt centru siderurgic 
din țară nu ai mai 
mult decît la Reșița 
imaginea concretă a 
drumului impresio
nant, spectaculos, pe

care-1 parcurge metalul de la mi
nereu la — de pildă — motorul 
Diesel.

...Minereu, fontă, oțel și lami
nate sînt cele patru faze prin care 
trece metalul în combinatul side
rurgic. O parte din metaluL a- 
cesta, uneori încă fierbinte, par
curge un drum foarte scurt pînă 
în imediata vecinătate, acolo 
unde se află Uzina constructoare 
de mașini Reșița.

Ne-am propus astăzi să vă vor
bim despre această mare uzină, să 
vă redăm cîteva din imaginile pe 
care le oferă tabloul întrecerii so
cialiste ce se desfășoară aici. în
cepem relatarea cu o discuție pe 
care am avut-o cu tovarășul 
inginer Ion Avram, directorul ge
neral al uzinei.

— Colectivul nostru, ne-a spus 
tovarășul Avram, a reușit ca în 
primul trimestru să îndeplinească 
planul producției globale în pro
porție de 100,86 la sută, la pro
ducția marfă obținînd o depășire 
de 1,4 la sută. Aceste rezultate se 
ridică deasupra mediei angajamen
tului anual pe care l-am luat în 
întrecerea socialistă, în cinstea ce

lei de-a XX-a aniversări a Elibe
rării patriei.

— îndeplinirea planului de pro
ducție marfă în proporție de 101,4 
la sută presupune asigurarea din 
timp a desfacerii produselor, dă o 
imagine clară asupra calității ma
șinilor și utilajelor fabricate de 
uzină. Ce măsuri au fost luate în 
acest sens ?

— Pregătirea producției anului 
1964 a început încă din trimestre
le III și IV ale anului trecut. în 
primul rînd, am defalcat din timp 
planul de producție pe ciclul de 
fabricație al produselor. Aceasta a 
permis pregătirea minuțioasă a

documentației și organizarea flu
xului tehnologic continuu în sec
țiile motoare Diesel (unde ampla
sarea mașinilor s-a făcut după sis
temul tehnologiei de grup), me
canică mijlocie și ușoară precum 
și în secția de mecanică grea. Sta
bilirea planurilor de producție pe 
secții ne-a dat posibilitatea să a- 
sigurăm din timp și decalajul ne
cesar între secțiile de pregătire 
(formare, turnătorie, forjă) și sec
toarele de uzinaj.

Pentru asigurarea unei calități
C. PRIESCU 

M. CARANFIL 
V. DINULESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Festivalul 
primăverii

Iluminată feeric, Casa stu
denților din Capitală, găzdu
iește, cu începere de la 20 a- 
prilie, ^Festivalul primăverii", 
un adevărat preludiu la con
cursul pe țară al ansambluri
lor și formațiilor studențești, 
care va avea loc la începu
tul lunii măi. Deschiderea, 
care a adus la rampă ansam
blul Institutului agronomic, s-a 
bucurat de un succes unanim. 
Cei peste 600 de studenți și 
cadre didactice, prezenți, au 
răsplătit cuwaplauze călduroa
se pe artiștii amatori și, mai 
ales ținuta artistică a tarafu
lui, laureat al concursului 
studențesc pe centrul univer
sitar București, condus de stu
dentul Ion Zamfirescu de la 
Conservatorul „Cforiân Po- 
riimbescu“.

După aproape două luni de 
pregătire, se reîntîlnesc cu 0- 
cazia acestui festival artiștii 
cei mai înzestrați din rîndul 
studențimii. își vor da con
cursul, printre altele, formația 
de dansuri a Institutului de 
cultură fizică și sport, ansam
blul Institutului pedagogic, 
brigada de agitație a Institu
tului de științe economice, de 
asemenea laureate ale con
cursurilor studențești pe cen
tru universitar.

Bogat și complex, programul 
festivalului cuprinde, pe lingă 
aceste manifestări, și cîte o zi 
închinată unei anumite facul
tăți.

forestieră
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).— De curînd, In 
raionul Vatra Dornei au fost 
organizate cinci brigăzi științi
fice care cuprind peste 30 de 
intelectuali. Trei brigăzi știin
țifice își desfășoară activitatea 
în rîndul muncitorilor fores
tieri. De pildă, brigada tehni- 
că-științifică de la întreprin
derea forestieră Iacobeni. con. 
dusă de inginera Elena Ichim, 
s-a deplasat la gura de exploa
tare forestieră Argestru și la 
depozitul de bușteni Iaco- 
beni. Cu această ocazie ingi
neri forestieri, juriști, medici 
au răspuns la numeroase în
trebări. Muncitorii forestieri 
se interesează In mod deosebit 
despre perspectivele valorifi
cării superioare a masei lem
noase. De asemenea, brigada 
tehnică-științifică de la Intre-1 
prinderea forestieră Broșțeni 
s-a deplasat la gura da ex
ploatare Barnar. Cele cinci 
brigăzi științifice și-au propus 
că prin rotație să se deplaseze 
la toate sectoarele și gurile de 
exploatare forestieră precum 
și ia celelalte întreprinderi din 
raion peritou a răspunde la în
trebările muncitorilor.

Au terminat 
însărnînțatul 
porumbului

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul rîoStru), Ieri (22 a- 
prilie) la ora 12,30, răjonul 
Mizil a terminat însămînțarea 
porumbului pe toate suprafe
țele planificate. Paralel cu a- 
ceastă lucrare importantă, co
lectiviștii și lucrătorii din gos
podăriile agricole de stat ale 
raionului Mizil au trecut in
tens la întreținerea culturilor 
prășitoare care au fost însă- 
mînțate mai devreme, cum 
este cazul florii-soarelui și sfe- . 
clei de zahăr. Printre gospo
dăriile agricole colective frun
tașe care au executat prașila I 
la aceste culturi se găsesc și 
cele din comunele Cotorca, 
Amaru, Baba Ana, Conduratu, 
Fulga d‘e Jos și altele.

Lucratori romîni 
în domeniul aeronauticii distinși 

cu diploma „Paul Tissandier"
Continuatori ai tra

diției aviației romî- 
nești, ai cărei înain
tași Vuia, Vlai- 
cu, Coandă — sînt 
cunoscuți pe plan 
mondial, constructorii 
de avioane și naviganți 
din țara noastră ' se 
afirmă prin noi reali
zări. Numeroși piloți 
din aviația de trans
port sînt purtători ai 
insignelor de „milio
nar" și „bimilionar", 
iar aviatorii sportivi 
au fnscrit în pal
maresul lor noi succe
se în întreceri inter
naționale, printre care 
și titluri de campioni

mondiali la parașu
tism.

Ca o recunoaștere a 
contribuției aduse la 
progresul aviației, Fe
derația Aeronautică 
Internațională a acor
dat distincții unor cu
noscuți lucrători ro
mîni din domeniul 
aeronauticii, lina din 
aceste distincții — di
ploma „Paul Tissan- 
dieru — a fost atribui
tă academicianului Elie 
Carafoli, fondatorul 
cursurilor de aerodi
namică în țara noastră, 
inginerul Radu, Ma- 
nicatide, creatorul a 25

tipuri de avioane des
tinate școlilor, avtației 
sanitate și de trans
port ușor și aviației 
sportive, inginerului 
Iosif Șilinion, con
structor de planoare. 
Aceeași diplomă a 
fost acordată piloților 
sportivi Petre Istrate, 
Bănică Enciulescu și 
Mircea Finescu, ulti
mul fiind și posesorul 
Insignei de aur cu trei 
'diamante, primită din 
partea FM., pentru 
performanțele deosebi
te obținute în zborul 
fără motor.

(Agenprcs)

La Ambasada R. P. Bulgaria

din București

SPORTIVI

LA START

■ radiționala com
petiție de masă, 
crosul „Să întâm
pinăm 1 Mai" se 
bucură și în acest 
an de un succes 
deosebit. După ce, 

în etapa pe asociații, zeci de 
mii de tineri și tinere și-au 
măsurat forțele, în aceste zile 
se desfășoară în Capitală, în
trecerile pe raioane. La aces- 

! tea participa campionii asocia
țiilor sportive, cei care au 
reușit să se claseze pe primele 

1 locuri în concursurile prece
dente.

Zilele trecute s-a desfășurat 
la baza sportivă C.P.B. fina
lele clubului raional „Flacăra", 
în cele patru probe: (Juniori 
— 1000 m; junioare — 500 m; 
sertiori — 1 500 m; senioare — 
800 m) s-au întrecut peste 200 
concurenți din 45 de asociații 
sportive. Cel mai bine repre
zentate au fost asociațiile 
C.P.B., P.T.T., Sănătatea și
Școala profesională F.R.B.

Sportivii prezenți la între
cerile etapei raionale au fost 
reprezentanții celor aproape

(Continuare în pag. a III-a)

La sfîrșitul unei zile de muncă patriotică pe șantierul „Parcul- 
Scînteia"

Prin 

munca 
patriotică 

a 
tineretului

ION NICULESCU

Sosesc noi grupuri de brigadieri

Miercuri după-amiază tova. 
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușes- 
cu, Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălaj an, ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, au exprimat 
condoleanțe ambasadorului 
R. P. Bulgaria la București, 
Gheorghi Bogdanov și celor
lalți membri ai ambasadei ou 
prilejul încetării din viață a 
tovarășului Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B, președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria.

După ce au păstrat un mo-

Din partea Consiliului de
Prin hotărîre a Consiliului 

de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, ziua de joi, 23 
aprilie 1964 —• ziua funeralii
lor tovarășului Dimităr Ganev 
— președintele Prezidiului A.

ment de reculegere, conducă
torii de partid și de stat au 
semnat în cartea de condo
leanțe.

De asemenea, la sediul Am
basadei R. P. Bulgaria, au ve
nit pentru a prezenta condo
leanțe. membri ai Consiliului 
de Stat, deputați ai Marii Adu
nări Naționale și conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, activiști 
de partid, delegații ale oame
nilor muncii din întreprinderi 
și instituții.

Au mai prezentat condo
leanțe șefii unor misiuni di
plomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri al cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

Miniștri al R. P. Romiiw
dunării Popular» a Republicii 
Populare Bulgaria — se decla
ră zi de doliu. Instituțiile și 
întreprinderile vor arbora 
drapele îndoliate.

ÎN REGIUNEA 
MARAMUREȘ

(De la corespondentul nostru) 
în aceste zile însorite de apri
lie, îndeosebi sîmbăta după-a- 
miază și duminică, organizații
le U.T.M. din orașul și raionul 
Sighet desfășoară însuflețite 
acțiuni de muncă patriotică în 
întîmpinarea zilelor de 1 Mai, 
ziua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc și 2 Mai, 
ziua tineretului din R.P.R. Pe 
tineri îi întîlnim la cele mai 
diferite lucrări specifice aces
tui anotimp : împăduriri, în
treținere de drumuri, lucrări 
în viitoarea pepinieră ce se va

întinde pe o suprafață de 
40 000 m p etc. 350 de tineri 
din satele Cîmpulung la Tisa, 
și Săpînța au împădurit în ma
sivul muntos Huța 7 hectare 
teren. In săptămînă trecută ac
țiunea a continuat. Alte 20 de 
hectare au fost împădurite cu 
forțele tineretului.

La G.A.C. „Viața liberă" și 
„Iza“ din orașul Sighet, Săpîn- 
ța, Vad, Remeți și altele, tine
rii, constituiți în brigăzi de 
muncă patriotică, au plantat 
8 300 pomi fructiferi. Pe uli
țele satelor, pe marginea dru
murilor au fost plantați 2 200 
arbori ornamentali, (în majori
tate plopi repede crescători).

O contribuție însemnată a- 
duce tineretul la înfrumuseța

rea satelor și comunelor, sapă 
șanțuri, repară podețe, alinia
ză gardurile potrivit planului 
de sistematizare rurală etc. 
Organizațiile U.T.M. din 
Strîmtura, Ronea de Jos, Ro- 
nea de Sus și Budești au repa
rat aproape 4 km drumuri. 
Organizațiile U.T.M. din Bo- 
cicoi, Virișmort, Crăciunești, 
Călinești și Hărnicești acordă 
mare atenție lucrărilor care 
vizează asigurarea bazei fura
jere. Au fost executate lucrări 
de curățire a fînețelor și pășu
nilor naturale pe aproximativ 
600 ha.

La toate aceste acțiuni de 
muncă patriotică au participat 
pînă în prezent 3 300 de tineri.

In regiunea
SUCEAVA

(De la corespondentul nostru).
Unul din obiectivele princi

pale la care au lucrat recent 
aproape 500 de tineri a fost 

' săparea gropilor și plantarea 
versantului sud-vestic al ora
șului Suceava din apropierea 

cel Mare. Aici se plantează pomi în 
al orașului. Dumi-

Plecarea delegației R. P. Romine 

la funeraliile lui Dimităr Ganev

ruinelor cetății lui Ștefan 
vederea amenajării • unui nou parc natural 
nică tinerii au săpat aproape 1 000 gropi pentru plantarea po
milor. S-au realizat pînă în prezent 5 000 de gropi care au fost 
plantate cu pini, plopi, stejar roșu și molift. După terminarea 
plantării, tinerii suceveni vor lucra la amenajarea unui lac arti
ficial care va înfrumuseța noul parc. De asemenea, vor ajuta 
constructorii la ridicarea unei cabane. La amenajarea parcului 
își vor aduce contribuția în continuare și tinerii de la Combinatul 
de industrializare a lemnului, Combinatul de celuloză, I.R.I.C 
etc. Dar acesta nu este singurul obiectiv. Numeroși tineri din In-
treprinderi au început să lucreze în timpul liber la amenajarea 
spațiilor verzi din noile cartiere de locuințe.

Miercuri dimineață, a pară, 
sit Capitala, plecînd la So
fia, delegația R. P. Romîne 
care va participa la funeraliile 
tovarășului Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria. Din delegație 
fac parte tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Avram Bunaciu, vi-i 
cepreședinte al Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, și loan

Beldean, ambasadorul R. P. 
Romîne la Sofia.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., Gizela Vass, membru 
al C.C. al P.M.R., Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, activiști de partid și 
de stat.

A fost de față Gheorghi 
Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

(Agerpres)



patrn^ SEt^eTm TRIMESTRUL III - HOTĂRÎTOR
Iulian Dumitru

secretarul comitetului U.T.M. 
al claselor a Xl-a de la Școala 

medie nr. 10 din Capitală

Aurelia Ghiță 
secretara comitetului organiza
ției U.T.M. a claselor a Xl-a — 
Școala medie nr. 34 „C. A. Ro- 

setti" București

„De-a lungul trimestrului 
II multe lucruri s-au schim
bat în clasa noastră. Birou
rile U.T.M. au discutat cu 
toți elevii — cu fiecare în 
parte, despre cum își petrec 
timpul după orele de clasă,

despre greutățile pe care le întîmpină, la ce materii, chiar la ce capi
tole. In funcție de constatările făcute, elevii au fost îndrumați, cu aju
torul tovarășilor profesori, să învețe organizat, după un program 
zilnic da lucru. Tovarășii profesori au fost rugați să-i cheme pe 
elevii care întîmpinau greutăți la consultații și meditații suplimen
tare.

Călin Palaghiță
secretarul organizației U.T.M. a 
claselor a Xl-a — Școala medie 
nr. 18 „M. Eminescu" București

Accentul s-a pus, firește, pe munca individuală — cel mai bun 
ajutor la învățătură al elevului. La orele de dirigențio s-au purtat 
discuții aprinse despre modul în care trebuie organizat studiul in
dividual, despre necesitatea planului zilnic de studiu. Populariza
rea procedeelor de muncă ale celor mai buni elevi — alături de 
rezultatele pe care aceștia le obțin, i-au convins pe mulți să-și 
împartă cu spirit gospodăresc timpul, atît pentru o temeinică pre
gătire „la zi*, cît și pentru recapitularea materiei pentru exame
nul de maturitate.

In recenta adunare generală a organizației U.T.M. de an a cla
selor a Xl-a s-a discutat cum trebuie să muncească fiecare elev în 
aceste cîteva săptămîni de școală. Adunarea le-a cerut tuturor să-și 
sporească eforturila personale, să acorde toată atenția învățăturii, 
încă mai avem elevi rămași în urmă la învățătură. în adunare 
s-a discutat fiecare „caz" în parte, cei vizați și colegii, prietenii 
lor au fost solicitați să-și spună cuvîntul, iar măsurile s-au adoptat 
ținîndu-se seama de rezultatele concrete din fiecare clasă. Aduna
rea a hotărît ca nici un elev să nu lipsească de la consultații și 
meditații.

Sîntem deciși să facem din acest ultim trimestru — hotărîtor —• 
un trimestru al succeselor la învățătură*.

,,în acest trimestru ne-am 
intensificat munca de mobi
lizare a elevilor la meditații 
și consultații, i-am îndem
nat, atît prin discuții indi
viduale, cît și în adunări o- 
perative, la o judicioasă or

ganizare a studiului individual. In școală au fost organizate ore de 
pregătire pentru examenul de maturitate, în cadrul cărora se rea
lizează, cu ajutorul tovarășilor profesori, sistematizarea materiei. 
Pentru-elevii rămași în urmă la învățătură, au loc ore de meditații, 
iar pentru elevii care obțin rezultate bune și foarte bune și care 
sînt preocupați de anumite probleme legate de profesiunea pe care 
și-au ales-o, s-au organizat ore de consultații. Organizația U.T.M. 
mobilizează elevii la toate aceste forme colective, conduse de tova
rășii profesori, care ne sînt de un real ajutor în pregătirea 

. noastră.
Rezultate bune au dat și discuțiile purtate de tovarășii profesori- 

diriginți și comitetul U.T.M. pe an dp studiu cu elevii caro obțin 
rezultate mai slabe la învățătură șl cu părinții acestora. O astfel 
de discuție a fost organizată săptămîna trecută. Acum urmărim în
deaproape evoluția situației la învățătură a fiecărui elev în parte, 
iar acolo unde vom observa că măsurile luate nu au încă efectul 
dorit, vom reveni, informîndu-i pe părinți și cerîndu-le sprijinul.

Pentru luna mai, ultima noastră lună de școală, ne-am propus 
să ținem o adunare în care să evocăm : „Amintiri de neuitat din 
viața de elev". Va fi un moment emoționant, în care fiecare din 
noi va relata amintiri personale sau legate de colectivul din care 
a făcut parte. Vom pregăti în așa fel adunarea, încît chiar și acei 
dintre noi care n-au obținut consecvent rezultate foarte bune să

„Comitetul organizației 
U.T.M. a claselor a Xl-a din 
școala noastră a găsit o for
mă interesantă de generali
zare a celor mai bune meto
de de pregătire, acum, în 
vederea examenului de ma- 

_ . ___ între clase. Pînă în prezent, au
fost organizate asemenea schimburi între clasele a Xl-a B, a Xl-a 
D, a Xl-a E și a Xl-a S.

Membrii birourilor U.T.M., elevii fruntași la învățătură au vorbit 
despre acțiunile întreprinse în fiecare clasă pentru îmbunătățirea 
calității studiului, despre cele mai bune metode de studiu. Din 
aceste colocvii despre „cum să învățăm" s-au desprins multe în
vățăminte, urmate de numeroase inițiative. în toate clasele, birou
rile U.T.M. au ajutat tovarășilor profesori să verifice cunoștințele 
din anii trecuțl ale elevilor care obțin rezultate slabe la învăță
tură, să vadă ce chestiuni nu sînt cunoscute de ei, pentru ca, apoi, 
la meditații și consultații, să insiste asupra lor. S-a găsit și o 
formă atrăgătoare de organizare a meditațiilor. Colective alcătuite 
din elevi fruntași la învățătură prezintă un referat’ apoi, ceilalți 
elevi, care s-au pregătit din timp aduc completări, îmbogățind re
feratul, adîncind anumite capitole.

turitate : schimburile de experiență

Dan Frosin
secretarul biroului U.T.M. al 
clasei a Xl-a C — Școala medie 

„Vasile Alecsandri" Galați

Paralel cu însușirea cu
noștințelor curente, există 
un deosebit interes pentru 
pregătirea noastră în vede
rea examenului de maturita
te. Primim un sprijin deose
bit din partea tovarășilor

profesori care au organizat ore de recapitulare a materiei la principa
lele discipline, ore do consultații. Biroul U.T.M. al clasei cu ajuto
rul tovarășei diriginte, îi antrenează pe toți elevii să participe la 
recapitulări și consultații dar nu ca simpli spectatori, ci să-și adu
că contribuția la clarificarea și sistematizarea cunoștințelor. Așa, 
de pilda, la chimie — disciplină care-i pasionează pe cei mai mulți 
dintre noi — ne-am întocmit fișe pentru fiecare capitol, în care 
am consemnat nu numai cele cuprinse în manual, ci și chestiunile 
noi, aflate din lucrări de specialitate. Mai avem cîteva ore și vom 
termina recapitularea la chimie ( fișele ne vor ajuta însă să ne 
împrospătăm cunoștințele în preajma examenului. în cele două ore 
săptămînale rezervate recapitulării la matematică rezolvăm pro
bleme, nu din manuale, ci din culegeri speciale. Acest procedeu 
ne ajută să rezolvăm o mare varietate do probleme, care ne soli
cită cunoștințele din toate capitolele matematicii.

se simtă mobilizați ca în această ultimă perioadă de școală să de
pună eforturi susținute pentru a absolvi în bune condiții școala 
medie*.

Din experiența fruntașilor la învățătură toți elevii au învățat 
cum să-și organizeze programul de studiu, cum să-și împartă timpul 
pentru pregătirea lecțiilor „de zi" și recapitularea materiei, s-au 
convins de necesitatea alcătuirii unui program zilnic de lucru. 
Elevii au mai învățat cum... să învețe : pregătirea lecțiilor începe 
cu materiile cele mai grele, care cer mai mult efort, în recreații își 
verifică cunoștințele în discuții cu colegii, zilnic 1—2 ore sînt re
zervate recapitulării materiei din anii trecuțl.

Asemenea metode de generalizare a experienței pozitive vor fi 
folosite în continuare*.

încă de la începutul anului s-a rezolvat în clasă problema orga
nizării și gospodăririi judicioase a timpului de după cursuri, re
zervat învățăturii. Biroul U.T.M. face doar sondaje pentru a ve
dea cum este respectat programul zilnic și ia măsuri operativa 
atunci cînd un elev ori altul nu-și respectă programul. (De la în
ceputul trimestrului III n-am fost puși în situația de a lua aseme
nea măsuri, dat fiind că toți elevii sînt preocupați exclusiv de în
vățătură). Și, în sfîrșit, un număr mare dintre noi frecventează 
cursurile speciale de pregătire pentru examenul de admitere în 
facultăți, care sînt organizate duminica dimineața și caro nu ne 
suprasolicită ci, dimpotrivă, ne ajută să ne sistematizăm mai bine 
cunoștințele la matematică, fizică și chimie".

CLASA A XL-A
periență între elevii ultimei 
clase în legătură cu metodele 
folosite pentru pregătirea exa
menului de maturitate, dăm 
cuvîntul unor elevi de la Școa
la medie nr. 2 din Oradea:

Bodea Lucia : Pe lîngă fap
tul că mă pregătesc intens 
pentru maturitate și mi-am 
întocmit un program zilnic, 
pe care îl respect cu strictețe, 
acord o egală atenție pregătirii 
lecțiilor curente, pentru că ma
teria clasei a XI-a ocupă un 
loc important în volumul de 
ounoștințe necesar la maturi
tate. Ca fiecare elev, am și eu 
un obiect preferat: chimia. 
Vreau să urmez chimia indu
strială. Aceasta nu înseamnă, 
însă, că le neglijez pe celelalte. 
La literatura romînă, de pildă, 
unde lectura ocupă un loc im
portant, mă străduiesc să ci
tesc toate operele literare ce 
ne sînt indicate — lucru care, 
pe lîngă faptul că mă ajută să 
înțeleg fenomenul literar în 
profunzime, îmi ușurează și 
însușirea materiei predate. Re
vistele literare îmi sînt, în a- 
cest sens, de un real folos ; cu 
ajutorul lor îmi elucidez unele 
probleme de istorie și critică 
literară. Un vast material bi
bliografic folosesc și pentru 
pregătirea la matematică, chi
mie, fizică. Toate mă ajută să 
învăț mai bine lecțiile curente, 
astfel încît pentru maturitate 
să-mi rămînă de făcut doar o 
trecere în revistă a celor stu
diate acum.

Sotoc Doina : De un mare 
ajutor pentru noi sînt consul
tațiile organizate la școală. 
Mi-au folosit în special con
sultațiile la matematică, unde 
am avut prilejul să-mi clarific 
o serie de probleme de alge
bră, geometrie etc. Particip 
însă, la toate consultațiile, 
înainte de consultații îmi no
tez, acasă, anumite părți ne
clare din materialul pe care-1 
repet, iar la consultații tova
rășii profesori mă ajută să mi 
le clarific.

Eilender Iosif : Iată cum mă 
pregătesc eu. Mai întîi mi-am 
repartizat pe capitole mari 
materia de repetat. Pentru a 
înlătura o anumită monotonie, 
am alternat în program mate, 
rii cu profil deosebit. Astfel, 
repetarea geometriei o alter
nez cu repetarea la literatura 
romînă și economia politică. 
La matematică și fizică, pe 
lîngă chestiunile teoretice, re
zolv o serie de probleme, atît 
din culegeri, cît și din reviste
le de specialitate. în cadrul 
programului, un loc important 
am rezervat matematicii (in
tenționez să urmez aceasta fa
cultate). Mă pregătesc, însă, 
cu conștiinciozitate și la litera
tura romînă, istorie, biologie 
etc.

Deseori, după ce am repetat 
o bună parte din materie, dis
cut împreună cu alți colegi 
din clasă asupra unor proble
me mai dificile din anii trecuți, 
ne fixăm anumite puncte de 
vedere cu privire la calitatea 
însușirii materialului parcurs. 
De cele mai multe ori aceste 
discuții se transformă în 
dispute vii pe marginea celor 
învățate. Procedînd în felul a- 
cesta am reușit să recapitulez 
pînă acum materia la literatu
ra romînă, economie politică, 
istorie, biologie și fizică.

CRĂCIUN BEJAN

Este foarte important pentru 
elevii aflați în fața examenu
lui de maturitate să știe cum 
să învețe, cum să-și dozeze 
eforturile.

Unii spun: „fiecare învață 
cum s-a deprins : la masă, cul
cat pe pat, plimbîndu-se prin 
cameră, și cînd are poftă". în 
realitate, o cauză esențială a 
notelor slabe este tocmai acest 
mod greșit de a înțelege ce
rințele igienei studiului. Im
portanța acestora crește, în
deosebi, în perioadele de efor
turi mai mari, deci, acum, îna
intea examenelor de maturi
tate.

Despre ce este vorba?
Mai întîi, despre orele de în

vățătură. Acestea depind, fire
ște, de orarul școlii. în orice 
caz, elevii trebuie să evite ore
le tîrzii, seara. S-a dovedit că 
în aceste ore eficacitatea învă
țăturii este foarte scăzută, me
moria nu funcționează cum tre
buie, atenția este împrăștiată. 
Pe de altă parte, este recoman
dabil ca în fiecare zi să ne așe-

de școală

♦

să-1 ajutăm 
Ion ; colegul 
ajute la re- 
anii trecuți.

O zi

Astăzi am avut șapte ore. Am avut 
apoi ora de dirigenție. Tema : „Cum 
mă pregătesc pentru maturitate". Tova
rășul profesor Ion Grigore, dirigintele 
nostru, ne-a vorbit despre importanța 
acestui examen în viața de elev, despre 
necesitatea pregătirii noastre temeinice, 
făcînd observații unor elevi, cum ar fi 
Enescu Liviu, care nu depun tot efortul 
pentru pregătirea lor. Am vorbit, apoi, 
noi; unii despre cum ne drămuim 
timpul ca să-1 folosim cît mai judicios, 
alții cum învățăm, ce metode folosim, 
arătînd fiecare în ce stadiu a ajuns cu 
recapitularea. Eu am vorbit despre mo
dul în care mă pregătesc la matemati
că, despre necesitatea rezolvării a cît 
mai multe probleme. în pauză, discu
țiile s-au purtat numai pe această 
temă. Ne-am sfătuit cum 
pe Enescu Spiru. Zevedei 
lui de bancă s-a oferit să-i 
capitularea materiei din

După-amiază, după ce am mai consul
tat încă o dată orarul pentru ca să mă 
conving că a doua zi nu era prea grea, 
am plecat împreună cu cele trei colege 
și prietene ale mele Ionescu Maria, 
Neacșu Ecaterina și Dașoveanu Mari- 
lena și ne-am plimbat pentru a ne 
recrea după cele 7 ore de curs. Re- 
întorcîndu-mă acasă, mi-am revizuit 
lecțiile pentru a doua zi. Pentru că nu 
erau prea grele, le-am terminat într-o 
oră și jumătate. O oră am repetat, apoi, 
la economia politică, despre proprieta
tea socialistă asupra mijloacelor de 
producție. încă o oră, după aceea, am 
răsfoit numărul 3 al Gazetei de mate
matică. Sînt o veche colaboratoare a 
acestei reviste. De data aceasta, la ru
brica rezolvitorilor de probleme, 
au apărut colegii mei Ionescu Pavel, 
Sandu Marin și alții. Eu apărusem în 
celălalt număr, iar acum abia trimise- 
sem rezolvarea noilor probleme pro
puse. De la nouă la zece am citit din 
teatrul lui Aurel Baranga: „Mielul 
turbat", „Iarbă rea" și „Pentru ferici
rea poporului", lucrări cuprinse în pro
grama pentru maturitate. La orele zece 
am privit un sfert de oră la televizor 
transmisia de balet din sala Palatului 
culturii din Iași. Așa a trecut o zi de 
școală.

Dacă ești atent și-ți notezi problemele esen
țiale predate la oră, lecția se însușește apoi 

cu ușurință...

SILVIA NICULAE
elevă în clasa a XI_a C, Școala me

die nr. 1 din Ploiești

SFATUL MEDICULUI
curente, 

mod

timp

zăm la masa de studiu la ace
leași ore. Mai întîi, evident, se 
vor pregăti lecțiile 
După aceea, zilnic, în 
obligatoriu, vom continua pre
gătirea pentru examene, 
de un ceas pînă la două (de
pinde de programul precedent). 
Foarte important: după fiecare 
oră vom face o pauză de 5—10 
minute, în cursul căreia vom 
depune un efort fizic, în aer 
liber sau cu fereastra deschisă 
(cîteva mișcări de gimnastică, 
o scurtă plimbare etc).

Toate recomandările noastre 
se bazează pe cercetări medi
cale și igienice bine cunoscute.

Unii obișnuiesc să învețe, în 
timp ce radioul sau magnetofo
nul cîntă. Oricît am pre
tinde că putem să ne des
prindem, să facem abstrac
ție de ceea ce se petrece in 

jurul nostru, sunetele ajung to
tuși la urechi și, vrînd-nevrînd, 
pătrund pînă la timpan și sînt 
transmise la scoarța creierului 
care le înregistrează.

Este necesar în același timp 
să ne ferim de „munca în a- 
salt“. Să nu amînăm pregătirea 
examenelor pentru ultimele 
zile. în asemenea cazuri, scoar
ța creierului iese din făgașul ei 
normal de activitate și nu se 
poate adapta cerințelor mari 
din această perioadă. Efortul 
trebuie gradat din timp și pre
gătirea realizată pe îndelete. 
Există reguli bine cunoscute 
în psihologie care arată că, în 
general, cunoștințele căpătate 
în acest fel, „la repezeală", se 
pierd tot atît de iute.

Unii apelează în asemenea 
cazuri la cofeină, sub formă de 
cafele mari și concentrate. E-

in fata maturității
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fectul acestora este pentru mo
ment reconfortant, dar nu du
rează mult și, după un timp, 
excesele devin dăunătoare. 
După perioada de excitare pro
vocată de cofeină, urmează un 
efect contrar, de oboseală, a- 
patie. Riscăm ca în timpul exa
menelor că „cădem*1 tocmai pe 
acest efect I

Pentru a combate oboseala 
sau scăderea memoriei se poa
te recurge, în curstil pregătirii 
examenelor sau înaintea lor, la 
Glutarom (Glutacid), un medi
cament care reprezintă, de fapt, 
mai curînd un fel de aliment 
al sistemului nervos central.

De asemenea, în perioada 
pregătirii examenelor, alimen
tația va fi substanțială. In ge
neral, trebuie respectat un a- 
numit raport : cantități egale 
de protide (albumine) și gră-

claselor alevii
Xl-a din școlile 
medii gălățene se 
află acum în cen
trul atenției șco
lilor. Ei se pregă
tesc pentru ulti

mul act din viața de elev — 
examenul de maturitate.

Panoul experienței
Am făcut cunoștință cu pre

ocupările clasei a Xl-a E de la 
Școala medie nr. 1 într-un mod 
original. Un panou mare adre
sa elevilor întrebarea : „Ce faci 
în după-amiaza aceasta Răs
punsurile la această întrebare, 
afișate pe panou, au prilejuit, 
pe parcursul unei perioade mai 
îndelungate, o dezbatere între 
elevii clasei despre cele mai 
bune metode de studiu, o tri
bună a experienței bune în 
gospodărirea timpului pentru 
însușirea lecțiilor la zi și reca
pitularea materiei din anii pre
cedent!. De curînd, datorită a- 
propierii examenului de matu
ritate, panoul a suferit o trans
formare. El a devenit un calen
dar, care-i informează pe elevi, 
zilnic, cît timp îi mai desparte 
de examene și le oferă soluții 
concrete cum să folosească a- 
cest timp.

Am pornit de la acest panou 
pentru că el reprezintă, grafic, 
o parte din preocupările elevi
lor dintr-a Xl-a în aceste ulti
me săptămîni de școală. Ta
bloul complet al preocupărilor 
viitorilor absolvenți îl vom a- 
vea dacă adăugăm că în adună
rile generale ținute pînă acum 
elevii s-au sfătuit cum să se 
pregătească pentru examenul 
de maturitate ; că împreună cu 
colegii lor din celelalte clase a 
Xl-a, îndrumați de comitetul 
U.T.M. pe școală, au inițiat rai
duri ale postului utemist de 
control în legătură cu folosirea 
timpului de studiu etc.

Ce depinde 
de țcoalâ...

In toate școlile vizitate am 
întîlnit o preocupare susținută 
a cadrelor didactice 
sprijinirea elevilor în 
lor de a se pregăti conștiincios. 
Peste tot s-au organizat recapi
tulările. La Școala medie nr. 3, 
de pildă, recapitulările la mate
matică, fizică, chimie, limba ro
mînă sînt grupate în două 
după-amieze, astfel încît elevii 
să nu se deplaseze de prea mul
te ori la școală.

In organizarea recapitulării 
nu s-a adoptat o formulă șa- 

pentru 
efortul

simi și o cantitate de glucide 
(zaharuri, făinoase, pîine) de 
3-4 ori mai mare. în plus, în 
perioada de mari eforturi in
telectuale (pregătirea exame
nelor) mai sînt necesare și alte 
substanțe care intră în compo
ziția sistemului nervos : anumi
te grăsimi ce se găsesc în ouă 
și unt, precum și o cantitate 
mai mare de săruri minerale, 
mai ales fosfor. Laptele este 
foarte recomandat (în cantitate 
de 400-500 grame pe zi), întru- 
cît conține protide, glucide, li
pide ușor asimilabile, săruri de 
calciu, fosfor, vitamine. De a- 
semenea, zilnic sînt necesare 
30-50 grame de unt. Alimente
le de sezon (fructe, verdețuri) 
nu vor lipsi de la masă.

în plus, se recomandă anu
mite vitamine, în special vita
mina B complex (1-2 drajeuri 

blon, pentru toate școlile, ori 
clasele din cadrul aceleași școli, 
ci s-a pornit de la realitatea 
fiecărui colectiv de elevi. în 
clasa a Xl-a A — Școala me
die nr. 3 — s-a observat de 
exemplu că elevii nu stăpînesc 
îndeajuns noțiunile de trigono
metrie : recapitularea la mate
matică a început cu acest ca
pitol. La clasele cu profil real 
din Școala medie nr. 1, reca
pitularea la chimie se face sub 
forma unor referate pe capito
le, prezentate de colective de 
elevi și la care se folosește un 
bogat material bibliografic în 
plus față de manuale. Metoda 
a trezit un deosebit interes în 
rîndurile elevilor, care s-au în
trecut în prezentarea unor refe- 
late sintetice, documentate ; ele 
sînt urmate de discuții la care 
participă întreaga clasă.

Răspunderile
unui examen

S-au luat și măsuri pentru 
grupuri de elevi mai restrînse. 
Astfel, pentru elevii mai slab 
pregătiți, la matematică, de e- 
xemplu, la Școala medie nr. 2 
se fac lecții speciale dimineața, 
cu jumătate de oră înaintea în
ceperii cursurilor. Numeroși to
varăși profesori — de matema
tică, fizică, chimie și alte spe
cialități — se ocupă în mod 
deosebit de acei elevi, din 
fiecare clasă, care întîmpină 
greutăți ori prezintă goluri în 
cunoștințe. Pentru aceștia se 
fixează planuri personale de 
recapitulare și sînt controlați 
săptămînal dacă îl respectă.

La disciplinele de bază cerute 
la examenul de maturitate li 
s-a recomandat elevilor o bi
bliografie suplimentară (cule
geri de probleme, tratate de 
specialitate, lucrări de critică 
literară etc.) care poate fi 
consultată în funcție de in
teresul și de * timpul disponibil 
al fiecăruia. Și, în sfîrșit, în ca
drul cursurilor, se apelează la 
cunoștințele dobîndite de elevi 
în anii trecuți; lucrările scrise 
au avut subiecte care au soli
citat elevilor să facă apel la 
cunoștințele însușite anterior 
realizîndu-se astfel atît împros
pătarea cunoștințelor mai vechi 
șt îmbinarea lor cu cele dobîn- 

pe zi), Viplex (1 pe zi) și pre
paratul Remineron (Fosfovit) 
—- 1 linguriță pe zl.

înainte de a încheia, să a- 
flăm cum ne vom odihni în a- 
ceastă perioadă : Acest capitol 
este foarte important: cel care 
nu știe să se odihnească, poate 
compromite întreaga sa pregă
tire. Mai întîi, trebuie știut că 
odihna nu înseamnă numai 
somn. Odihna reprezintă înde
părtarea, pentru o perioadă de 
timp, de la ocupația principală, 
în cazul nostru, vom rezerva 
zilnic 30—60 minute pentru ac
tivitatea fizică : un sport care 
să nu fie obositor, plimbări în 
aer curat, gimnastică. In fiecare 
zi, vom dormi cel puțin 8 ore. 
A „fura' din orele de somn 
pentru învățătură este o soco
teală proastă, care duce pînă 
la urmă la pierderea timpului și 
nu la cîștig de învățătură.

Dr. LEONID PETRESCU 

dlte recent, cit și sintetizarea 
lor. Iar în legătură r.u sinteti
zarea materiei am Întîlnit șl li
nele Inițiative interesante. Ast
fel, conducerea Școlii medii nr. 
3 a invitat doi profesori uni
versitari, care vor ține o lec
ție de fizică pentru elevii sec
ției reale și o lecție de romînă 
pentru cei din clasele umane, 
în același scop, la Școala me
die nr. 2 s-a prevăzut o vizită 
la Institutul politehnic din lo
calitate, cu care ocazie elevii 
vor audia o prelegere la cursul 
de analiză matematică.

In prezent, conducerile școli
lor lucrează la întocmirea ora
relor pentru zilele speciale, re
zervate la sfîrșitul trimestrului 
recapitulării materiei în vede
rea examenului de maturitate. 
Și aici primează interesul elevi
lor, orarele alcătuindu-se astfel 

incit timpul lor să nu fie fărâ
mițat, să-l poată folosi compact 
pentru studiu individual.

... Și unde trebuie 
să intervină 

organizația U.T.M.
Clasa a XI-a D reală — Școa

la medie „Vasile Alecsandri" 
a obținut, față de celelalte cla
se a Xl-a', rezultatele cele mai 
slabe la învățătură. Desigur 
golurile în cunoștințe n-au fost 
adunate numai în trimestrul 
doi, ele reflectând o slabă mun
că pe parcursul întregului an 
școlar. Alături de notele sub 
limită, în catalog sînt însă și 
destule medii de 5 și 6 aparți- 
nînd unor elevi care n-au de-

Foto : N. STELORIAN

O discuție între colegi despre lecția de fizică care 
tocmai s-a încheiat. In fotografie, elevii Iuliana 
Dumitru și Paul Cristea, din clasa Xl-a A a Școlii 

medii nr. 32 din Capitală

examenul de 
facultate ori 

Clasa întreagă 
de o atenție

pus suficientă strădanie pentru 
a învăța bine, măcar, în clasa 
a Xl-a. Eleva Elisabeta Vîrlan 
— secretara biroului U.T.M. — 
aprecia că elevii sînt indife
renți, că organizația U.T.M. „a 
făcut totul" pentru a-i mobiliza 
și „speră" că situația se va în
drepta în trimestrul III. In rea
litate însă nu s-a dus o muncă 
politică susținută cu fiecare elev 
în parte, pentru a-1 ajuta să-și 
organizeze învățătura, pentru 
a-i dezvolta răspunderea. Nu 
întîmplător în această clasă 
sînt elevi care nu s-au hotărît 
definitiv asupra unei profesiuni, 
și, deci, nici n-au început pre
gătirile pentru 
admitere la o 
școală tehnică, 
nu s-a bucurat 
specială din partea comitetului 
U.T.M. pe școală. Altfel nu se 
explică de ce n-au fost genera
lizate metodele bune folosite în 
celelalte clase și care și-au do
vedit eficacitatea.

Asemenea clase „problemă" 
mai sînt și în alte școli. Atît la 
Școala medie nr. 1 cît și la 
Școala medie nr. 2 organizații
le U.T.M, vor trebui să pregă
tească bine adunările generale 
la clasele a XI-a, să pună în 
discuția elevilor cum trebuie 
folosit timpul, cum să-și orga
nizeze 
studiu, 
șoare 
elevii, să se ceară sprijinul to
varășilor diriginți pentru a-i 
îndruma pe cei rămași în urmă 
la învățătură asupra felului 
cum să-și organizeze progra
mul de studiu, pe ce să pună 
accent în recapitularea materi
ei. Obiectivul pe care și l-au 
propus organizațiile U.T.M. de 
a mobiliza toți elevii la orele 
de recapitulare și consultații 
să rămînă o sarcină permanen
tă, pînă la sfîrșitul anului șco
lar. Este foarte util ca în aceas
tă perioadă organizațiile 
U.T.M. să generalizeze în toate 
clasele a Xl-a cea mai bună 
experiență existentă în școli. ■

MARIETA VIDRAȘCU

munca individuală de 
E necesar să se desfă- 

o muncă diferențiată cu



SPOBT-SPORT-SPORT
• Combinata de fotbal 

Rapid București — Pe
trolul Ploiești a plecat 
mărfi seara în Iran, unda 
va susține mai multe 
meciuri amicale. Din Iot 
fac parte Sfetcu, Iones- 
cu. Pahonțu, Motroc, 
Florea, Macri, Fronea, 
Juhasz, Ozon, Dridea II, 
Codreanu, Kraus și Di
nu.

• In meci retur pen
tru semifinalele „Cupei 
Cupelor" la fotbal, echi
pele Sporting Lisabona 
și Olympique Lyon au 
făcut joc egal : 1—1
(0—1). Francezii au des
chis scorul prin Combin, 
în timp ce portughezii

tori între care portarii 
Urușadze și Lisițîn, fun
dașii Ponomarev, Riabov, 
Turianclk, Șustikov, mij
locașii Danilov șl Mas
lov, înaintașii Krasnițki, 
Bazilevici, Lobanovski, 
Serebrianikov, Fadeev și 
Logofet.

Anul trecut, echipa o- 
limpică a U.R.S.S. a ob
ținut următoarele rezul
tate : 7—0 și 4—0 cu 
Finlanda i 1—0 cu R. P. 
Bulgaria » 2—0 cu Na-
cional Uruguay j 0—1 
cu echipa olimpică a

mărit de 16 000 de spec
tatori și transmis la te
leviziune, a luat sfîrșlt 
cu rezultatul de 82—65 
(46—31) în favoarea bas- 
chetbaliștilor sovietici.

Echipa americană va 
mai susține meciuri la 
Kiev, Leningrad și Tbi
lisi.

• Tradiționala întîlni- 
ra internațională amica
lă de haltere dintre echi
pele orașelor Cluj și 
Chișinău se va desfășura 
la 25 aprilie în orașul

PE SCURT

au egalat din lovitură de 
la 11 m, în minutul 50, 
prin Geo. Primul meci 
dintre cele două echipe, 
disputat la Lyon, se ter
minase tot la egalitate 
(0—0), astfel că pentru 
departajare va avea loc 
al 3-lea joc în orașul 
Tarragona.

• Echipa olimpică de 
fotbal a U.R.S.S. va sus
ține astăzi la Kiev un 
meci de verificare cu re
prezentativa olimpică a 
R. P. Bulgaria. După 
cum se știe, fotbaliștii 
sovietici vor întîlni în 
preliminarele olimpice 
meciurile decisive ~1 e- 
chipa R. D. Germâ .a la 
24 mai la Berlin și 17 
iunie la Moscova.

In partida de astăzi 
vor fi încercați 17 jucă

R. P. Ungare și 0—1 cu 
Penarol Montevideo.

• Formația braziliană 
de fotbal Pirasikaba, af
lată în turneu în U.R.S.S., 
a susținut un nou meci, 
de data aceasta la Alma 
Ata cu echipa locală 
Kairat. Victoria a reve
nit fotbaliștilor sovietici 
cu scorul de 3—1 (2—1). 
Toate cela trei goluri ale 
gazdelor au fost înscrise 
de centrul atacant Kvo- 
cikin. In echipa brazilia
nă au Jucat Nilo, Wal
ter, Dorval, selecționați 
în diferite reprezentati
ve ale Braziliei.

• Selecționata mascu
lină da baschet a S.U.A., 
care cuprinde și cinci 
membri ai echipei olim
pice, și-a continuat tur
neul în Europa evoluînd 
la Palatul Sporturilor 
din Moscova în com
pania reprezentativei 
U.R.S.S. Acest meci, ur

Cluj. Halterofilii romînl 
s-au pregătit intens în 
vederea acestei întîlniri. 
Din rîndurile lor vor 
face parte printre alții, 
recordmanul mondial de 
juniori, Fiți Balaș, Toma 
Alexandru, Marton Fran- 
cisc și Zaharia Anton.

• Echipa secundă da 
volei a orașului Bucu
rești a întîlnit marți 
seara la Marsilia repre

zentativa Provence, pe 
care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (15-4 ; 15— 
7 j 15—13).

• Sala de sport din o- 
rașul Troyes a găzduit 
întîlnirea de scrimă în

tre echipele de sabie ale 
U.R.S.S. și Franței. Au 
învins sabrerii sovietici 
cu 10—6. Intr-un meci 
de floretă sovieticul 
Mark Midler l-a întrecut 
cu 10 tușe la 6 pe cam
pionul mondial Jean 
Claude Magnan.

• Federația da volei 
din Japonia a dat publi
cității lista Jucătoarelor 
și jucătorilor ce vor al
cătui echipele reprezen
tative pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokio. 
Din lotul feminin fac 
parte toate cele 12 com
ponente ale echipei cam
pioane mondiale în frun
te cu căpitana echipei 
Masae Kasai. Cu doi ani 
în urmă, în timpul cam
pionatelor mondiale de 
la Moscova, 6 dintre a- 
ceste jucătoare au de
clarat că vor înceta ac
tivitatea competițională, 
deoarece se mărită. Ele 
au renunțat însă la a- 
ceastă hotărîre și au 
continuat să Joace în 
selecționată. Metodele de 
pregătire sînt aceleași 
ca și în trecut. Sporti
vele japoneze își petrec 
zilnic cîte 5—6 ore în 
sala de antrenament. 
Lotul masculin cuprinde, 
de asemenea, pe toți 
Jucătorii participanți la 
ultimul campionat mon
dial. Luna iunie va fi 
perioada hotărîtoare a 
pregătirii olimpice. Am
bele selecționate vor 
întreprinde turnee în 
Europa.

(Agerpres)

Telegramă

TELEGRAMĂ
Comitetul Central al Uniunii 

Tineretului Muncitor a trimis 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist Bulgar, o telegramă în le
gătură cu încetarea din viață a 
tovarășului Dimităr Ganev. In 
telegramă se spune :

„Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Repu
blica Populară Romînă, vă ex
primă cele mai sincere condo
leanțe pentru pierderea grea 
suferită prin încetarea din via
ță a tovarășului Dimităr Ganev, 
președintele Prezidiului Adună
rii Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria.

La mașina cu coordonate din 
sectorul IV sculerie al Uzi
nelor „Semănătoarea" din 
Capitală, matrițerul Florin 
Bordei. De mai multe luni el 
este evidențiat în întrecerea 
socialistă pentru calitatea lu
crărilor. Tocmai de aceea, 
Eugen Dumitrescu, proaspăt 
venit în secție, urmărește cu 
atenție felul cum lucrează 

Bordei,

Fota: N. STELORIAN

Sportivi la start
(Urmare din pag. I-a)

11.000 de concurenți care au 
participat la etapa I.

Unii dintre finaliștii respec
tivi au făcut primii pași în 
sport cu prilejul actualei edi
ții. Astfil tînăra muncitoare 
Tomiță Stana (C.P.B.), elevele 
Florica Florea, Maria Popa 
(Sc. profesională F.R.B.), me
canicul Ion Popescu și munci
torul Gh. Popa (P.T.T.) s-au a- 
firmat ca elemente cu certe ca
lități atletice. Sprijinul și în
drumările unor sportivi frun
tași ca Dumitru Chiose, Vasile 
Teodosiu si alții, le-au fost de

un real folos în întrecerea la 
care au participat.

Disputa pentru ocuparea 
primelor locuri a fost dîrză. 
Ea s-a desfășurat de-a lungul 
întregului traseu (foarte bine 
ales de către consiliul asocia
ției sportive C.P.B. — instruc
tor Ilie Constantin — și 
activiștii clubului raional Fla
căra) și a prilejuit juriului al
cătuirea următoarelor clasa
mente : Senioare: 1. Elena
Molea (C.P.B.); 2. Maria Bi- 
volaru (Șc. financiară); 3. To
miță Stana (C.P.B.); juniori: 
1. Ion Popescu (P.T.T.); 2. 
Gheorghe Popa .(P.T.T.); 3. Ion

Grigorescu (F.R.B.); junioare : 
1. Florica Florea (Școala pro
fesională F.R.B.); 2. Maria Po
pescu (Șc. prof. FR.B.); 3. Ele
na Bizineche (Sănătatea); se
niori : 1. Valentin Ciomori
(P.T.T.); 2. Mircea Radu
(TAROM); 3. Miru Teodor 
(TAROM).

întreceri entuziaste s-au 
desfășurat si în raioanele 
Grivița Roșie, 1 Mai, 16 Fe
bruarie. Ele au dovedit încă o 
dată entuziasmul cu care tine
retul întîmpină sărbătoarea 
oamenilor muncii, ziua de 1 
Mai.

Text și foto : 
AUREL CRIȘAN

în drum spre R. P. Bulgaria, 
unde va participa la. funeraliile 
lui Dimităr Ganev, tovarășul 
L. I. Brejnev, membru al- Prezi
diului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a adresat tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, președintele Consiliului de 
Stat, și tovarășului Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mine, următoarea telegramă :

Zburînd peste teritoriul R. P. 
Romîne, trimit un salut cordial 
poporului frate romîn și urările 
cele mai fierbinți pentru noi și 
mari succese în construirea so
cialismului.

„In Romînia viața culturală 
se desfășoară In continuu progres"

Start în proba seniorilor.

SIMPOZION
• In cadrul marilor aniver

sări culturale, recomandate de 
Consiliul Mondial dl Păcii, în 
sala de festivități a Uniunii 
Artiștilor Plastici din R.P. Ro
mînă a avut loc miercuri 
după-amiază simpozionul con
sacrat împlinirii a 400 de ani 
de la moartea marelui artist 
al Renașterii, Michelangelo 
Buonarroti, organizat de Co
mitetul Național pentru apă
rarea păcii, Uniunea Artiștilor 
Plastici și Uniunea Arhitec- 
ților.

Au luat cuvîntul prof. arh. 
R. Bordenache, R. Șorban și 
D. Hăulică, critici de artă.

A fost de față Vittorio Ame
deo Farinelli, prim-secretar al 
Ambasadei Italiei la București.

S. Hurok, unul din cei mai 
cunoscuți impresari din S.U.A., 
care a fost cîteva zile oaspe
tele Oficiului de spectacole și 
turnee artistice — O.S.T.A., a 
avut o convorbire cu redac
torul Agenției romîne de 
presă „Agerpres", Sanda Io- 
nescu.

Deși în genere este foarte 
dificil ca în cîteva zile să-ți 
faci o impresie concludentă a- 
supra vieții unei țări de mări
mea Romîniei, totuși această 
scurtă vizită a fost revelatoare 
pentru mine. Am asistat la 
trei spectacole de operă, am 
văzut trei balete clasice, for
mații folclorice de amatori, am 
ascultat o orchestră, un violo
nist, și pe unii dintre cei mai 
buni cîntăreți romîni de operă. 
Am vizitat în acest timp și pa
tru săli de spectacole. Toate 
m-au ajutat să-mi formez o 
părere asupra participării pu
blicului romînesc la manife
stările artistice. In raport cu 
populația și comparativ cu 
alte centre din lume, cred că 
țara dv. a realizat în acest 
sens un lucru excelent. In 
urma discuțiilor pe care le-am 
purtat cu conducători ai unor 
instituții culturale, cu per
soane din diferite domenii de 
activitate, am ajuns la conclu
zia că în Romînia viața cul
turală se desfășoară în conti
nuu progres. De aceea dacă ar 
fi să vorbim de o competiție 
între țări pe plan cultural, 
cred că în cîțiva ani Romînia 
se va număra printre primele.

Țara dv. a și devenit gazda 
unor mari manifestări inter
naționale, cum este de pildă 
Festivalul „George Enescu", 
la care participă artiști din în
treaga lume. Consider că ace
ste relații se vor lărgi și mai 
mult în viitor. Pe baza contrac
telor pe care le-am sem
nat acum, coi pul de balet 
și o formație mai mare a An
samblului folcloric, care pre
zintă în aceste zile spectacole 
în mai multe țări din Apusul 
europei, soliști și dirijori ro
mîni vor întreprinde turnee și 
în S.U.A.

Referindu-se și la aspecte 
remarcate în cursul vizitei 
sale S. Hurok a spus : Impre
sia mea personală este că în 
ultimii 20 de ani poporul ro
mîn a făcut adevărate minuni. 
Spun aceasta pentru că am că
lătorit foarte mult și am putut 
astfel cunoaște situația dintr-o 
serie de țări — printre care

se numără și Romînia — îna
inte și imediat după cel de-al 
doilea război mondial, știam 
cît au avut ele de suferit de pe 
urma acestui cataclism. Tran
sformările economice, cultu
rale survenite în țara dv. au 
constituit pentru mine o reve
lație. Vremea frumoasă, soa
rele au adăugat și ele o strălu
cire Capitalei dv. oraș în care 
florile înfloresc ca și oamenii, 
unde construcțiile se înalță cu 
repeziciune. Același progres se 
observă de altfel în toate ra
murile de activitate. Am vizi
tat magazine, piețe, unde am 
întîlnit același belșug, pretu
tindeni aceeași îndestulare.

In încheiere, S. Hurok a ți
nut să mulțumească pentru 
primirea și pentru ospitalita
tea manifestată în tot timpul 
vizitei, arătînd că acestea con
stituie pentru el îndemnuri de 
a reveni și cu alt prilej.

Un disc dedicat corului
Ansamblului U. T. M.

e 15 ani, Ansamblul artistic al U.T.M. a devenit una 
din formațiile artistice de frunte ale țării.

Prin largi colective artistice — Ansamblul cuprinde 
în prezent alături de un cor mixt o orchestră de mu
zică populară, o orchestră de muzică ușoară, o echipă 
de dansuri și un grup de soliști vocali — Ansamblul 
a cucerit de-a lungul anilor, în sutele de spectacole

prezentate în țară și în multe din țările Europei, sufragiile a mi
lioane de iubitori ai frumosului.

Dedicînd unul din ultimele sale imprimări unor creații vocale 
romînești, „Electrecordul" a avut lăudabila inițiativă de o „oferi" 
în întregime acest disc unor lucrări interpretate de corul Ansam
blului U.T.M.

Discul întrunește astfel 10 dintre cele mai interesante piese co
rale auzite în spectacolele Ansamblului: cîteva prelucrări de fol-

clor — „Foaie verde nuielușă" de Gh. Danga, „Uritu' mă duce-n 
lume" și „Eu la joc, nana la joc" de N. Ursu, cunoscute piese pe 
versuri de Eminescu „Ce te legeni, codrule" (de E. Me/.etti) și 
„Serenada" (de T. Flondor), cin tecul iui F. Comișel „Codrule, trun- 
ză galbină" — precum și 4 dintre cîntecele inspirate din actuali
tate ale lui Marin (Constantin : „Hora de la gospodărie", „Partidu
lui slavă", „Partidul călăuza noastră" și „Mereu înainte".

Imprimarea reușește să conserve toată arta cu care formația 
corală și reputatul ei dirijor — Marin Constantin, știu să subli
nieze frumusețea muzicii pieselor abordate.

I. S.

Tineretul patriei noastre par* 
ticipă la durerea pe care o în
cearcă poporul frate bulgar prin 
pierderea unuia dintre condu
cătorii săi de frunte, militant 
neobosit pentru cauza socialis
mului și păcii, pentru întărirea 
prieteniei dintre popoarele ro
mîn și bulgar".

-------- -----o-----

INFORMAȚII
• La București și în alte ora

șe ale țării au continuat să aibă 
loc miercuri manifestări con
sacrate împlinirii a 94 de ani 
de la nașterea lui V. I. Lenin.

La Casa prieteniei romîno- 
sovietice a avut loc o seară li
terară. Reuniunea a fost des
chisă de acad. Mihai Beniuc, 
președintele Uniunii Scriitori
lor. Și-au dat concursul poeții 
Al. Andrițoiu, Ion Bănuță, 
Radu Boureanu, Eugen Frun
ză, Toma George Maiorescu, 
Eric Majteny, Veronica Po- 
rumbacu, Victor Tulbure.

Seri literare au fost organi
zate, de asemenea, la casele de 
cultură ale sindicatelor de la 
Tg. Mureș și Baia Mare, iar la 
Iași, în aula Bibliotecii centrale 
universitare, și la Teatrul de 
stat din Galați au avut loc 
simpozioane.

• La Casa arhitectului din 
Capitală a avut loc miercuri 
vernisajul Expoziției anuale 
de arhitectură. Ea cuprinde 
peste 40 de proiecte de con
strucții industriale, social-cul- 
turale și de locuințe realizate 
în anul 1963.

Au participat acad. Duiliu 
Mar cu, președintele Uniunii 
arhitecților, arh. Ladislau 
Adler, vicepreședinte al 
C.S.C.A.S., membri ai condu
cerii Uniunii, directori ai in. 
stitutelor de proiectări, arhi- 
tecți.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de arh. Tiberiu Ni- 
ga, președintele Fondului de 
arhitectură, membru în biroul 
Uniunii arhitecților.

Cu acest prilej au fost în- 
mînate premiile Uniunii arhi
tecților pe anul 1963, un pre
miu special pentru proiectare 
tip și tehnică avansată, un 
premiu special pentru luxrări 
realizate de arhitecți tineri, 
precum și 11 mențiuni.

• Miercuri a plecat spre 
Italia un grup de balerini de 
la Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne din care fac 
parte Irinel Liciu, Gabriel 
Popescu și Gheorghe Cotove- 
lea, artiști emeriți, Ileana 
Iliescu, Valentina Massini, 
Cristina Hamel-Zirra, Petre 
Ciortea, Gheorghe Constanti- 
nescu.

între 23 aprilie și 17 mai 
balerinii romîni vor susține 
recitaluri de* balet în orașele 
Torino, Florența, Bologna, 
Pisa și Roma.

9 Doamna Sukrisno, soția 
ambasadorului Indoneziei în 
R. P. Romînă, a oferit marți 
seara în saloanele ambasadei 
un cocteil cu prilejul împlini
rii a 85 de ani de la nașterea 
eroinei naționale a Indoneziei 
Raden Adjeng Kartini,

La cocteil au luat parte re
prezentante ale vieții social- 
culturale și soții ale unor 
membri ai corpului diploma
tic. Doamna Sukrisno a pre
zentat o scurtă biografie a 
eroinei poporului indonezian. 

Studenții indonezieni aflați 
la studii în țara noastră au 
susținut apoi un program de. 
cîntece și dansuri din diferite 
regiuni ale Indoneziei.

Cocteiul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

CINEMA TOGRAFE
DRAGOSTE 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 (8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21),
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 IN PUNĂ 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 
RlS: 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) . LINGĂ TINE TRĂIESC
OAMENI : Festival (10; 13,15; 
16,30; 20), Grivița (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 In 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-

TELEVIZIUNE
JOI 23 APRILIE 1964

19.00: Jurnalul televiziunii: 
19.10: Pentru copii: Val-Vîrtej 
și taina muntelui magnetic 
(II): în jurul orei 19.55: Trans
misiune din Studiul de Con
certe al Radioteleviziunfi; Con

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), Bucegi (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Buzești
(15,30; 17,45; 20), Arta (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). DEZRĂDĂCI- 
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 I 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30),
Flacăra (11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21), Luceafărul (15,30; 18; 20,30), 
Lira (15; 17,45; 20,30). CELE
TREI LUMI ALE LUI GULLIVER: 
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 SINGE : Mio- | 
rita (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
TOTUL RĂMINE OAMENILOR: 
Munca (16; 18,15; 20,30), Dru- j
mul Serii (16; 18,15; 20,30). LO- ' 
VITURA DE PEDEAPSĂ : Mo
șilor (15; 17; 19; 21), Cotroceni 
(15; 17; 19; 21).

certul corului și orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii; 
în jurul orei 21.00: Vitrina li
terară; 21.50: Poșta televiziu
nii; în încheierea: Buletin d'e 
știri. Buletin meteorologic.

(Urmare din pag. 7-a) 

din ce în ce mai bune a produ
selor noastre, au fost revizuite și 
îmbunătățite tehnologiile de fa
bricație ale grupurilor motor-ge
nerator necesare locomotivelor 
Diesel-electrice, ale hidroagregate- 
lor mari. Eforturile specialiștilor 
noștri au fost îndreptate spre rea
lizarea unor caracteristici cons
tructive superioare, paralel cu 
obținerea unor gabarite și greu
tăți specifice mai mici. Datorită 
măsurilor luate din timp, asimila
rea unor repere noi — palete 
elicoidale — s-a realizat la timp 
și în bune condiții tehnice. Adu
nate la un loc, toate aceste mă
suri ne-au permis să ne apropiem 
încă din primul trimestru de an
gajamentul luat de a realiza pla
nul pe sortimente în proporție de 
sută la sută : la 22 din acestea 
planul a fost chiar depășit.

— în uzină lucrează mulțt ti
neri. Dorim să ne spuneți care a 
fost preocuparea conducerii pentru 
ca tinerii să-și însușească tehnolo
giile de fabricație ?

— Din momentul în care pla
nul de producție a fost cunoscut, 
cînd au fost stabilite noile tehno
logii ce urmau să fie aplicate în 
acest an, am luat măsuri pentru 
asigurarea unei pregătiri corespun
zătoare a oamenilor. în iarna tre
cută, peste 2000 de muncitori au 
frecventat cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării. Dintre a- 
ceștia aproape trei sferturi sînt ti
neri. în meseriile cele mai impor
tante pentru uzina noastră — 
strungari, rabotori, frezori — a- 
supra cărora ne-am îndreptat cu

Parametrii exigentei
deosebire atenția au fost pregătiți 
foarte fnulți tineri. De ce ? Tine
rii s-au arătat mai activi în intro
ducerea și extinderea metodelor de 
așchiere rapidă a metalelor, în în
sușirea experienței bune.

Experiențe care cer 
a fi generalizate

La secția mecanică mijlocie și 
ușoară, ne-am interesat cîți tineri 
au angajamente concrete în între
cerea socialistă, cum sînt ajutați, 
să le îndeplinească. Secretarul co
mitetului U.T.M. din această sec
ție, Ștefan Cîntar — care ne-a 
însoțit — ne spunea că, din cei 600 
de utemiști din secție, luna a- 
ceasta au angajamente concrete 
în întrecere peste 500. Antrenarea 
unui număr mare de tineri în în
trecere, pe bază de angajamente 
concrete este rezultatul îndrumării 
temeinice a grupelor U.T.M., care 
se îngrijesc ca tinerii să cunoască 
din timp sarcinile de plan, îi ajută 
— cu sprijinul maiștrilor — să-și 
stabilească angajamentele înaintea 
fiecărei adunări de grupă sindi
cală.

— Dar, a continuat tovarășul 
Cîntar, niciodată nu ne-am oprit 
aici, la mijlocul drumului. Am 
căutat ca, în permanență, tinerii 
să fie ajutați să muncească mai 
bine, să-și îndeplinească angaja
mentele.

Și secretarul comitetului U.T.M. 
ne vorbește pe scurt despre cîteva 
acțiuni practice. In primul rînd, 
organizatorii grupelor U.T.M. se 
interesează zilnic, prin maiștri, de 
situația îndeplinirii sarcinilor de 
plan. Comitetul U.T.M. a organi
zat o consfătuire cu tineretul 

la care au fost invitați fruntașii 
secției. La acest schimb de expe
riență, muncitorii fruntași au pro
pus ca tinerii cu o calificare mai 
slabă să lucreze alături de munci
torii cu experiență.

După cum este și firesc, ajuto
rul permanent dat de comitetul 
U.T.M. pentru îndeplinirea anga
jamentelor a făcut ca lună de lună 
numărul tinerilor evidențiați în 
întrecere să crească ajungînd în 
luna martie la 197. Dacă metode
le acestea erau aplicate mai din 
timp, numărul evidențiaților putea 
fi mult mai mare, începînd chiar 
cu luna ianuarie. Experiența acu
mulată de organizația U.T.M. din 
secția mecanică mijlocie și ușoară, 
consecvența cu care membrii co
mitetului de aici, organizatorii de 
grupă urmăresc participarea tine
retului în întrecerea socialistă, 
pot prilejui un rodnic schimb de 
experiență. Am recomanda ca un 
prim punct de destinație, secția 
vecină, mecanică grea.

Și în legătură cu ridicarea cali
ficării există secții cu o bogată 
experiență. La secția motoare 
Diesel, bunăoară, atît conducerea 
cît și comitetul U.T.M. sînt preo
cupate în permanență de îmbună
tățirea conținutului cursurilor, de 
găsirea unor forme noi care »ă 
contribuie la îmbogățirea cuno
ștințelor oamenilor. După cum ne 
spunea șeful secției, inginerul Ti
beriu Micușca, aici se încheie zi
lele acestea cursul de ridicare a 
calificării. S-a constatat că aceste 

cursuri pot fi organizate astfel: 
să nu mai aibă un caracter infor
mativ, ci să răspundă indicațiilor 
ca tinerii să fie specializați pe 
grupuri de operații. Cursurile vor 
fi organizate din nou după 1 Mai 
și tematica lor va urmări ca fie
care tînăr să învețe execuția co
rectă a mai multor piese. Tot aici 
se folosește și va fi extins instruc
tajul la locul de muncă — mai 
ales pentru elevii din anul III al 
școlilor profesionale și pentru ab
solvenții acestor școli. Comitetul 
U.T.M. a organizat concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă" ve
nind astfel în sprijinul îmbogăți
rii cunoștințelor profesionale ale 
tinerilor. La 28 aprilie pe scena 
concursului 6e vor întrece strun
garii de categoria IV, cei de cate
goria VI și frezorii.

Experiența bună întîlnită la 
secțiile mecanică mijlocie și ușoa
ră și la secția motoare Diesel 
poate fi extinsă și în celelalte sec
toare ale uzinei.

Conducerea uzinei poate orga
niza un schimb de experiență în
tre secțiile de uzinaj în care ca
drele tehnice și muncitorii frun
tași de la motoare Diesel să arate 
cum urmăresc și realizează

Graficele directoare
In secția motoare Diesel, într-o 

perioadă trecută, nu se dădea 
atenția cuvenită intrării mai de
vreme în fluxul tehnologic a pie
selor cu un ciclu lung de fabri
cație. „Noi, spunea maistrul Va
sile Belcea, Ie trimiteam tîrziu la 

secțiile de tratamente termice, la 
cromări, nichelări, nitrurări etc., 
acolo se strîngeau prea multe și, 
la sfîrșitul lunii, neavînd tot
deauna în termen piesele necesare, 
întîrziam un întreg ansamblu.

Introducerea graficelor direc
toare pe subansamble a eliminat 
o mare parte din aceste neajunsuri. 
Conducerea secției are acum posi
bilitatea să urmărească îndeaproa
pe stadiul de execuție al pieselor 
în secție și în alte secții. In felul 
acesta, disciplina prinde rădăcini 
tot mai adînci în rîndul muncito
rilor și cadrelor tehnice. Iar aici, 
la motoarele Diesel, acesta are o 
mare importanță în realizarea an
gajamentelor. Urmărirea con
secventă a graficului, respectarea 
tehnologiei au contribuit la creș
terea substanțială a productivității 
muncii : acum, ies de pe ștandul 
de probă de două ori mai multe 
motoare decît anul trecut. In spe
cial, în luna martie a.c. a fost 
atin9 ritmul cel mai bun : moto
rul Diesel a ajuns pe standul de 
probă la 12 ale lunii în loc de 
20, cum se întîmpla cu un an în 
urmă. In luna aprilie, lucrurile 
stau și mai bine.

Sînt cîteva aspecte privind 
realizările constructorilor de 
mașini din Reșița, care parti
cipă cu entuziasm la întrece
rea socialistă, înscriind în a- 
genda acesteia realizări de 
seamă.

Expoziție 
de artă plastică

• GALAȚI (de la coresponden
tul nostru). — Recent, la Muzeul 
de artă al orașului Brăila s-a des
chis o nouă expoziție de artă 
plastică, a doua manifestare de 
acest gen din anul în curs. Expo
ziția cuprinde un număr de 40 de 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică aparținînd artiștilor plas
tici din regiune, membri ai cena
clului plastic Brăila-Galați, lu
crări care au figurat și la Expo
ziția regională de artă plastică or
ganizată la sfîrșitul anului 1963 
la Galați. Spre deosebire de cele 
de pînă acum actuala expoziție se 
remarcă printr-o mai mare spon
taneitate și reflectare a realității, 
oferind imagini vii ale noului în 
regiunea Galați. O parte din ta
blouri semnate de Emilia Dumi
trescu, Elena Hanagic, Emilia Ia- 
cob și Nicolae Spirescu redau ti
nerețea noului cartier din Țiglina. 
Așa sînt xilogravurile „Copii în 
cartierul Țiglina" și „Tineri în 
cartierul Țiglina", acuarela 
„Blocuri la Țiglina" și altele. în 
alte lucrări ca, de pildă, litogra- 
vurile colorate, intitulate su
gestiv „Combinatul siderurgic" 
aparținînd lui Mihail Dăscălescu, 
desenele colorate „Peisaj în portul 
Brăila" și „Vedere de la Șantierul 
naval Galați", linogravura „Car
gouri în șantier" a lui Nicolae 
Spirescu vin să întregească imagi
nea noului în regiunea Galați. In 
expoziție sînt prezentate și lucrări 
ce oglindesc aspecte din viața sa
tului ca de pildă, „La G.A.S. 
Măxineni" linogravură de Gheor
ghe Naum, „Colectiviști", xilogra
vură de Emilia Dumitrescu și al
tele.

Expoziția e vizitată cu interes 
și apreciată de publicul brăilean.
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La Geneva continuă:

• Sesiunea Comisiei Economice.

0. IV. V. pentru Europa
Cuvintul reprezentantului R. P. Romine

GENEVA 22 — Trimisul 
special Agerpres, Adrian Io- 
nescu, transmite; La cea de-a 
19-a sesiune a Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa au 
continuat marți discuțiile ge
nerale. Luînd cuvîntul în șe
dința din 21 aprilie, MIRCEA 
MALIȚA, șeful delegației R. P. 
Romîne, a exprimat satisfacția 
față de elaborarea studiului 
„15 ani de activitate a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa", relevînd că delegația 
romînă, împretmă cu alte de
legații, a fost inițiatoarea aces
tui studiu.

Interesul Romîniei pentru 
activitatea C.E.E., a continuat 
vorbitorul, este determinat 
mai ales de faptul că obiectul 
acestei comisii de „întărire a 
relațiilor economice a țărilor 
europene atît între ele, cit și 
cu celelalte țări din lume", este 
în deplină concordanță cu unul 
din obiectivele de bază ale po
liticii noastre externe și, anu
me, acela de a promova înțe
legerea și cooperarea cu toate 
țările, indiferent de regimul 
lor politic și economic. Guver
nul romîn, în dorința de a-și 
aduce partea sa de contribuție 
la crearea unui climat de des
tindere în Europa, a făcut cu 
șapte ani în urmă propunerile 
cunoscute pentru crearea unei 
zone a păcii în Balcani și a 
înscris pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U. punc
tul „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate între 
state europene aparținînd u- 
nor sisteme social-politice di
ferite", ce urmează să fie luată 
în discuție la sesiunea a 19-a 
O.N.U.

Referindu-se la activita
tea comisiei, șeful delega
ției romîne a relevat con
tribuția directă, eficace, pe 
care aceasta a adus-o la creș
terea schimburilor comerciale 
bilaterale, între toate țările. 
Totodată, el a subliniat, însă, 
că nivelul relațiilor comerciale 
ale țărilor din această regiu
ne este sub potențialul econo
mic al țărilor membre ale 
C.B.E. și că există mari posi
bilități de creștere a acestor 
schimburi. Comisia are posi

bilitatea să dezvolte inițiati
vele în domeniul comerțului, 
să înlesnească consultările bi
laterale pe țări, care au loc cu 
ocazia sesiunii Comitetului 
comerțului, să încurajeze rea
lizarea unor progrese practice 
prin recomandări, care să ducă 
la eliminarea obstacolelor și 
barierelor care frînează creș
terea schimburilor comerciale.

Comisiei noastre, care tre
buie să-și orienteze lucrările 
în direcția puternicului curent 
mondial în favoarea dezvoltă
rii, îi revine sarcina foarte 
importantă de a sprijini țările 
în curs de dezvoltare, din Eu
ropa și din afara Europei, să 
atingă cît mai curînd posibil 
nivelul țărilor industriale.

Vorbitorul a mai arătat că 
este necesar ca Republica De
mocrată Germană să fie pusă 
în situația de a contribui cu 
toată măsura capacității sale 
economice, tehnice și științifi
ce la eforturile altor țări din 
Europa, în cadrul acestei co
misii, la care are dreptul ne
tăgăduit să participe pe picior 
de egalitate cu toate celelalte 
țări.

In cadrul Comisiei Econo
mice pentru Europa, a adău
gat el, nu și-au găsit încă locul 
cuvenit o serie de probleme, 
cum ar fi cele ale industriei 
chimice, petrolului, petrochi
miei și construcției de mașini. 
In această problemă delegația 
romînă a sugerat elaborarea, 
cu ajutorul țărilor interesate, 
a unui studiu asupra tendin
țelor și perspectivelor pieții 
produselor chimice.

O altă acțiune importantă la 
care Comisia ar putea să-și 
aducă aportul său este pregă
tirea colocviului privind in
dustrializarea, preconizat pen
tru anul 1966. Romînia, care 
acordă o deosebită atenție a- 
cestui domeniu de activitate, a 
considerat util să inițieze un 
proiect de rezoluție prin care 
se cere Secretarului execu
tiv să răspundă afirmativ la 
apelul adresat de secretarul 
general al O.N.U. de a elabora 
studii care să fie prezentate la 
acest colocviu.

Vorbitorul a mai arătat că 
actuala sesiune a Comisiei E-

conomice pentru Europa se 
desfășoară concomitent cu lu. 
crările Conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare și 
pentru ca C.E.E. să-și aducă 
un aport substanțial în apli
carea hotărîrilor ce se vor lua, 
sugerează secretariatului să 
analizeze rezultatele acestei 
conferințe și să întocmească 
un raport care să cuprindă 
sarcinile și măsurile ce revin 
C.E.E.

Un rol important revine Co
misiei noastre în traducerea 
in viață a hotărîrilor și princi
piilor care vor fi elaborate de 
Conferință și aplicârea lor 
conform specificului regiunii 
noastre. Ne gîndim în special 
la găsirea celor mai adecvate 
soluții pentru dezvoltarea cp- 
merțului intereuropean, elimi
narea barierelor și promova
rea schimburilor între țările 
cu sisteme social-economice 
diferite.

In încheiere, Mircea Malița, 
a arătat că delegația romînă 
ține să-și manifeste încrederea 
în rolul pozitiv și important 
pe care îl are Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru Europa 
și își exprimă convingerea că 
lucrările actualei sesiuni, prin 
tematicile abordate, discuțiile 
purtate și propunerile făcute 
vor conduce la lărgirea și con. 
solidarea relațiilor economice 
și tehnico-științifice europene 
și internaționale.

★

GENEVA 22 -Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian lonescu, 
transmite: Șeful delegației 
romîne la Comisia Economică 
O.N.U. pentru Europa, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a oferit 
miercuri un dejun în cinstea 
Biroului Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa. Au 
participat: A Vlahos (Grecia), 
președintele Comisiei Econo
mice O.N.U, pentru Europa, 
V. Velebit, secretar executiv 
al Comisiei, V. Guzina, șeful 
delegației iugoslave.

Din partea romînă au luat 
parte I. Ionașcu, director în 
Ministerul Afacerilor Externe 
și M. Petrescu, director în Mi
nisterul Comerțului ’ Exterior*'

Ședința solemnă de la Moscova consacrată
> ■>

aniversării nașterii lui V. I. lenin
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

La 22 aprilie a avut loc în Pa
latul. Congreselor din Kremlin 
ședința.' solemnă consacrată 
celei de-.a 94-a aniversări a 
nașterii lui V. I. Lenin. La a- 
dunare au participat munci
tori, oameni de știință și cul
tură, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, comandanți 
ai arfrlatei sovietice, diploniați, 
ziariști. In prezidiu au luat loc 
conducători ai P.C.U.S. și gu

vernului sovietic, veterani ai 
mișcării revoluționare, oaspeți 
străini.

Adunarea a fost deschisă de 
N. S. Hrușdov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.Ș.

Raportul la adunarea festivă 
a fost prezentat de Iuri An
dropov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.SITUAȚIA DIN SIRIA

• DEMISIA UNOR MEMBRI AI GUVERNULUI • ÎN
CORDARE IN RELAȚIILE SIRIANO—IRAKIENE

Zile de doliu in R. P. Rulgaria

CIPRU: Trupe ale Forțelor 
Națiunilor Unite, la un post 
de observație, lingă Limasol.

Foto: UNITED NATIONS

SOFIA 22 (Agerpres). — în
treaga R. P. Bulgaria a îmbră
cat miercuri haină de doliu 
pentru greaua pierdere sufe
rită de Partidul Comunist Bul
gar și poporul bulgar prin în
cetarea din viață a tovarășului 
Dimităr Ganev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare.

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al lui Dimităr Ganev a fost 
așezat în marea sală a Adună
rii Populare. La sicriu au fost 
depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.C. Bulgar, 
Prezidiului Adunării Populare, 
Consiliului de Miniștri al R. P- 
Bulgaria, Consiliului Național 
al Frontului Patriei, conduce
rii Uniunii Populare Agrare și 
din partea corpului diplomatic.

In garda de onoare de lingă 
sicriu au intrat prieteni și to
varăși de luptă ai defunctului, 
membri al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar și alți con
ducători ai partidului și gu
vernului.

In cursul zilei au trecut p(rin

Noi incidente în Cipru

e Conferința 0. IV. II.

pentru comerț și dezvoltare
GENEVA 22.—• Trimisul spe

cial Agerpres, Adrian lonescu, 
transmite : Activitatea din ul
timele zile a celei de-a treia 
comisii a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare reține atenția ob
servatorilor prin discuțiile în 
jurul a două proiecte de reco
mandări. Ele se referă la mă
surile destinate creșterii volu
mului și ameliorării condițiilor 
de finanțare în vederea favo
rizării exporturilor țărilor în 
curs de dezvoltare și importu
rilor lor de echipament și uti
laj industrial.

După cum se știe, reprezen
tantul R.A.U. a propus un 
proiect de recomandări în care 
se prevede ca pînă în anul 
1970 ritmul de creștere anuală 
a venitului național al statelor 
în curs de dezvoltare, să ajun
gă la 5 la sută pe locuitor, a- 
cest procent de creștere ne- 
fiind raportat la venitul națio, 
nai global, așa cum s-a preco
nizat de O.N.U. Delegații In
diei, Indoneziei, Algeriei, Bo- 
liviei — aceasta în numele a 
19 state latino-americane — 
Iugoslaviei, Mauritaniei, Ca
merunului, Ugandei, Pakista.

nului, Etiopiei, Sierrei Leone, 
Ceylonului, Guineei au susți
nut fără rezerve această pro
punere.

Din luările de cuvînt ale a- 
cestora se degajă ideea că 
acest ritm de creștere a veni
tului național pe cap de locui
tor este minim pentru statele 
în curs de dezvoltare. în acest 
sens este semnificativ calculul 
ce s^a făcut. Astfel, în cazul 
realizării creșterii anuale de 5 
la sută a venitului național pe 
loouitor, așa cum a propus 
R.A.U., este nevoie de 50 de 
ani pentru a se ajunge la ni
velul actual în acest domeniu 
al statelor industrializate, în 
timp ce în ipoteza preconizată 
în obiectivele O.N.U. ar fi ne
cesar mai mult de 100 de ani 
pentru atingerea obiectivului 
arătat mai sus.

Vorbitorii au demonstrat, 
prin date foarte sugestive, de
calajul existent între țările în 
curs de dezvoltare și statele 
industriale, în ceea ce privește 
venitul național, volumul in
vestițiilor pe cap de locuitor.

Ei au subliniat că înțeleg a- 
tingerea scopului prevăzut în 
proiectul &.A.U., în primul

rînd, prin mobilizarea resurse
lor interne și, bineînțeles, prin 
acordarea de ajutor de către 
statele dezvoltate. Tocmai la 
acest aspect se referă un al 
doilea proiect care în esență 
susține necesitatea creșterii a- 
j uterului extern, țările indus
trializate participînd la acest 
efort în proporții echitabile, 
ținîndu-se seama de venitul 
lor național. Contribuția netă 
a statelor dezvoltate la -acest 
ajutor nu trebuie să reprezinte 
mai mult de 1 la sută din ve
nitul lor național global. Acest 
ai doilea proiect a fost propus 
de 12 țări în curs de dezvolta
re : Birmania, Camerun, Cey
lon, Chile, Guatemala, Indo
nezia, Nigeria, Panama, Para
guay Siria, Uganda, R.A.U.

Nicolae Ecobescu, reprezen
tantul țării noastre, a expus 
poziția delegației romîne asu
pra propunerii R.A.U., precum 
și asupra proiectului de reco
mandare prezentat de către 
cele 12 țări. Delegația romînă, ( 
a spus el, sprijină călduros 
aceste două propuneri, con- 
siderîndu-le de o mare ac
tualitate.

I DE TOATE
Manifestări consacrate 
aniversării nașterii 

lui Shakespeare

DAMASC 22 (Agerpres). — 
Situația din Siria pare să se ți 
redresat intr-o anumită măsu
ră. Postul de radio Damasc a 
dezmințit știrile potrivit căro
ra s-ar fi înregistrat noi in
cidente în diverse localități 
siriene. Pentru moment, agita
ția, care căpătase in ultimele 
zile o amploare deosebită, s-a 
redus datorită, după părerea 
observatorilor, pregătirilor în 
vederea celei mai importanțe 
sărbători musulmane a anului. 
Greva din Damasc a încetat 
și activitatea comercială este 
norrMli. Efective importanțe 
de trupe .continuă, însă, să pa
truleze p» străzi,

In același timp, postul de 
radio Cairo a transmis o știre 
potrivit căreia mai mulți 
membri ai guvernului sirian 
și-au prezentat demisia în le
gătură cu criza care a izbucnit 
în ultima vreme.

încordarea din relațiile din
tre Siria și Irak se menține și 
pare chiar să se fi agravat. 
Posturile de radio continuă să 
difuzeze acuzații reciproce, iar 
la Bagdad a avut loc o de
monstrație în fața ambasadei 
siriene în semn de protest îm
potriva represiunilor din Si
ria.

1 '.iiat-i, a -------- 1------------i*.-------

NICOSIA 22 (Agerpres). - 
Miercuri au avut loc în Cipru 
noi incidente între cele două 
comunități ale insulei. După 
cum relatează agenția France 
Presse, primul incident S-a 
produs în satul Karaolos, o 
suburbie a orașului Famagusta, 
cînd ciprioții tutei au deschis 
un puternic foc de arme auto
mate asupra unui grup de po
lițiști ciprioți greci care 
aflau în apropierea caut. 
mentului trupelor britanice. 
Un purtător de cuvînt al for
țelor O.N.U. a declarat că tru
pele britanice au sosit la fața 
locului pentru a pune capăt 
incidentelor. Autoritățile ci
priote au trecut la evacuarea 
femeilor și copiilor din zona 
aflată sub tirul armelor auto
mate. După cum relatează a- 
genția U.P.I.,. ca urmare a a- 
cestui incident, în orașul Fa
magusta situația s-a agravat. 
Magazinele și localurile din 
oraș au fost închise în tot 
cursul zilei.

Potrivit aceleiași agenții, 
schimburi sporadice de focuri 
au avut loc în regiunea trecă
torii Kyremei, fără a se înre
gistra victime omenești,

î se 
cantona-

Intre timp comandantul for
țelor internaționale ale O.N.U., 
generalul Gyanj, și-a conti
nuat întrevederile cu liderii 
ciprioților greci și turci în ve
derea scoaterii din impas a 
propunerii vizînd neutraliza
rea unei zone de aproximativ 
un kilometru în jurul „liniei 
verzi" care separă cele două 
comunități cipriote din Ni
cosia.

După cum informează agen
ția Associated Press, îh cursul 
întrevederilor dintre președin
tele Makarios și generalul 
Gyanl, președintele Ciprului a 
făcut cunoscut eă partea cl< 
prioților greci este de acord să 
se desființeze toate fortifica
țiile și punctele de control de 
pe întregul teritoriu al insu
lă, dacă și partea ciprioților 
turci va face același luerti. 
Makarios a subliniat că, în ve
derea mișcării tensiunii din 
capitala Ciprului el acceptă 
planul O.N.U. privind desfiin
țarea fortificațiilor și a punc
telor de control din perimetrul 
ce urmează a fi neutralizat de 
cele două părți ale „liniei 
verzi",

fața catafalcului pentru a-și 
lua ultimul rămas bun mii de 
oameni ai muncii din capitală 
— muncitori și funcționari de 
la întreprinderile și instituți
ile din Sofia, țărani din satele 
învecinate, studenți, elevi, sol
dați și ofițeri ai armatei popu
lare bulgare, oameni de ști
ință.

La Prezidiul Adunării Popu
lare a R- P. Bulgaria au venit 
să prezinte condoleanțe po
porului bulgar șefi și membri 
ai ambasadelor și misiunilor a- 
creditate la Sofia.

In cursul zilei de miercuri, 
la Sofia au început să sosească 
delegații din țările prie
tene, pentru a participa la fu
neraliile lui Dimităr Ganev.

La sosirea la Sofia, delegația 
R. P. Romîne a fost întimpi- 
nată pe aeroport de tovarășii 
Boian Bîlgarahov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, Nikolai Gheorghiev, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare; Ghero 
Grozav, prim-lbețiitor al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost prezenți membrii 
Ambasadei R. P, Romîne lâ 
Sofia.

In cursul după amiezii de
legația a depus la catafalcul 
lui Dimităr Ganev o coroană 
de flori din partea C.C. al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne. După depunerea co
roanei, tovarășii Alexandru 
Drăghicl, Avram Bunaciu și 
loan Beldean au făcut de gar
dă lingă sicriul defunctului. 
Apoi, au prezentat condolean. 
țe membrilor familiei și per
soanelor oficiale.

Evenimentele
din Laos
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Agenția Reuter anunță că 
miercuri au început în 
orașul Stratford-upon- 

Avon manifestările închinate 
celei de-a 400-a aniversări a 
nașterii marelui dramaturg en
glez Shakespeare. Manifestă
rile includ expoziții, concerte 
și festivaluri teatrale. Autori
tățile orașului au deschis o li
brărie specială conținînd cărți 
rare și obiecte datînd din 
epoca shakespeariană.

După cum transmite Reuter, 
în oraș au sosit numeroși vi
zitatori din Anglia și din în
treaga lume. Joi dimineața, 
steagurile a peste 120 de țări 
vor fi desfășurate în orașul 
natal al lui Shakespeare, mar. 
cînd participarea lor la mani
festările prilejuite de ce-a de-a 
400 aniversare a marelui dra-

Imaturg. După cum s-a anun
țat, din partea R. P. Romîne

participă o delegație condusă 
de Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Manifestări similare vor a- 
vea loc și în alte regiuni ale 
Angliei.

Tunel : Roma-—Marea 
Adriatică

Prin munții Gran Sasse din 
lanțul Abruzzi se constru
iește un tunel care va lega 

Roma de Marea Adriatică. Acesta 
va mai permite ca unele localități, 
complet izolate o mare parte a a- 
nului, să fie legate de orașele din 
apropiere. Tunelul va avea o lun
gime de 8—9 km și va reduce cu 
15 km distanța dintre Aquila și 
Teramo.

O plimbare primejdioasă

Dorind să facă o plimbare cu 
balonul, Dany Nowell, în 
vîrstă de 12 ani, s-a furișat 

pe aeroportul din Mill Walley 
(California) ți s-a agățat de ca

blul unui Valon care tocmai se 
pregătea să ta înălțime.

La circa 1 000 de metri înălțime 
pilotul a auzit țipete de copil ți 
văzîndu-l pe Dany agățat de ca
blu, i-a strigat să se țină bine ți 
să nu se uite în jos. Pilotul a ma
nevrat de urgență balonul pentru 
revenirea pe pămînt. Astfel că în 
cîteva minute Dany se afla din 
nou cu picioarele pe pămînt. Din 
această aventură Dany s-a ales 
cu mîna stîngă puțin rănită de 
cablu.

Nou sistem de fotografie 
în relief

Zrei cercetători francezi — 
Josset, Filippi și Colas — au 
pus la punct un nou sistem 

de fotografie în relief. Potrivit a- 
genției France Presse, avantajul a- 
cestei tehnici constă în faptul că 
ea dă o imagine în culori, oferind 
iluzia profunzimii ți permite re
producerea fotomecanică pe calea 
imprimării.

Fotografia st realizează luîndu-

 ’

Pe meleagurile noastre primăvara a sosit în toată puterea cu- ■ 
vîniuIuL în regiunile polare însă nu se prea grăbește să apară. | 
La jumătatea lui aprilie iarna este în toi, cu întreaga ei co- ■ 
hortă de ninsori, viscole și înzăpeziri. Dar... și acestea uneori ■ 
sînt bune la ceva. După cum se vede în fotografie, troianul de I 
zăpadă l-a scutit pe electrician de a se mai cățăra pe stîlp, ■ 
pentru efectuarea reparațiilor. Dimpotrivă, în aceste condiții ■ 

truda sa devine... odihnitoare. |

se imagini sub diferite unghiuri, 
cu ajutorul unui aparat special 
conceput de cei trei inventatori. 
Apoi, asupra clișeului unic, obținut 
în acest mod, se lipește o peliculă 
subțire, transparentă, formînd o 
rețea optică. Ochiul, primește im
presia celor trei dimensiuni ale 
spațiului.

Se relatează că procedeul nu 
face apel nici la lentilele colorate, 
nici la diverse sticle speciale. A- 
ceastă tehnică, menționează agen
ția citată, pare să fie mult mai a- 
vanțajoasă în raport cu realizările 
obținute pînă în prezent în acest 
domeniu.

Foto : A.P.N.-MOSCOVA

permite pilotului să stabileas
că automat în orice moment 
distanța avionului sau de o 
stație fixă. Experiențele au dat 
rezultate pozitive.

Vestigiile unui templu 
dedicat zeiței Demetra

I 
I
I
I

Aparat pentru stabilirea 
automată a distanței

pe aeroportul Fiumicino 
din Roma s-a experi
mentat un nou aparat

La Siracuza s-au descope- ■ 
rit pe malul mării vesti- I 
giile unui templu dedi- ■ 

cat zeiței Demetra. în urma ■ 
săpăturilor s-au descoperit I 
mai multe statui înfățișînd-o 
pe zeiță. O caracteristică deo- I 
sebită a statuilor este că ele 1 
nu sînt fixate în pardoseala I 
templului, ci pe piedestale cu | 
ajutorul unui material liant de . 
o compoziție deosebită. Ar- | 
heologii au' stabilit că templul 
datează de peste 2 000 de a.ii. I

numit D.M.E. (Distance Mea
suring Equipment). Aparatul

CU PRILEJUL DESCHIDERII EXPOZIȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE LA NEW YORK

Ciivîniarea președintelui 
Johnson

NEW YORK 22 4Agerpres).— 
Miercuri a avut Ioc la New 
York festivitatea deschiderii 
Expoziției internaționale, la 
care sînt prezentate 134 de pa
vilioane din 80 de fărf, Expozi
ția internațională organizată 
sub lozinca „Pace prin înțele
gere", coincide cu aniversarea 
a 300 de ani de la înliințarea 
orașului New York, Ea prezintă 
realizări ale științei, economiei, 
precum și ale artei și culturii 
vechi și contemporane din diie- 
rite țări și continente ale lumii. 
Numeroase pavilioane aparțin 
marilor corporații și societăți 
industriale din S.U.A.

Luînd cuvintul cu prilejul 
deschiderii expoziției, președin. 
tele S.U.A., Lyndon Johnson, a 
trecut In revistă realizările 
tehnice obținute în lume după 
cel de-al doilea război mondial. 
„Această expoziție -v a spus el

— pe dovedește ce este în sto
re să realizeze omul prin capa, 
cităjile sale creatoare și con
structive. Dar, a adăugat pre
ședintele, dacă noi nu vom pu
tea înfăptui tema acestei expo
ziții „Pace prin înțelegere", 
dacă noi nu vom folosi cunoș
tințele și Înțelepciunea noastră 
pentru a domina conflictele in 
același fel cum am dominat 
știința, toate speranțele de as
tăzi șj toate aceste realizări 
frumoase vor dispare în dezas
trul de mîine". Vorbitorul a 
subliniat că, după părerea lui, 
„pacea nu este numai posibilă, 
dar ea se și apropie de noi“.

Deschiderea Expoziției inter
naționale de la New York, a 
fost marcată și de demonstrații 
ale populației de culoare din 
acest oraș care urmăresc să a- 
tragă atenția asupra menținerii 
segregației rasiale.

VIENTIANE 22 (Agerpres). 
Capitala laoțiană continuă 

să fie controlată da unitățile 
de dreapta cane au organizat 
lovitura de stat de luni dimi
neața. Potrivit relatărilor a- 
genției France Presse, sediul 
juntei militare a fost fortifi
cat, și în jurul lui a fost postat 
armament greu.

Pe plan politic, transmite a- 
genția, situația rămîne neclară. 
Prințul Suvanna Fuma a ple
cat marți din nou la Luang 
Prabang, unde a conferit cu 
regele, împreună cil fel au ple
cat generalul Fumî Nosă- 
van, conducătorul forțelor de 
dreapta, și șefii noii junte mi
litare, Nu ad fost anunțate re- 
zultatela acestor convorbiri ți 
soluțiile politice preconizate. 
Se afirmă că șefii juntei, pase 
controlează Vientiane, pretind 
să li se atribuie in eventua
litatea creării unui nou gu-
vern portofoliile apărării și a- 
facerilor interne,

*
BANGKOK 22 (Agerpres). — 

William Bundy, secretar de 
stat adjunct al S.U.A. pentru 
problemele Orientului înde
părtat, a ptbeat marți la Bang
kok, după o Scurtă vizită în 
Laos. Potrivit agenției Asso
ciated. Press, la Vientiane el a 
luat cunoștință la fața locului 
de situația creată în urma lo
viturii de stat, pusă la cale de 
elementele de dreapta.

La Bangkok, Bundy s-a în- 
tîlnit țu ministrul de externe 
al Tailandei, Thanat Khoman, 
precum șl cu ambasadorul 
S.V.A., Graham Martin.

pe scurt • pe scurt
NEW YORK. — Delegația de 

energeticieni romîni, condusă 
de ing. N. Gheorghiu, adjunct 
al ministrului minelor și e- 
nergiei electrice, care se află 
în prezent în S.U.A., a vizitat 
centrale electrice în statele 
New York și Michigan și in
stalații de distribuție din sta
tul Pennsylvania.

Delegația a purtat, de ase
menea, discuții cu specialiștii 
americani la institutul electric 
Edison din New York.

WASHINGTON. — Primind pe 
membrii Comisiei Consultative 
pentru negocierile tarifare, pre
ședintele Johnson a declarat că în- 
tîmpină negocierile de la Geneva, 
ale „rundei Kennedy" cu „un op
timism prudent*'. Președintele a 
apreciat că aceste negocieri vor fi 
„îndelungate, complexe și dificile" 
și că Statele Unite vor fi „persis
tente, hotărîte și ferme".

„Sîntem dispuși să oferim prie
tenilor noștri acces la piețele ame
ricane, dar trebuie ca și noi să a- 
vem acces la piețele Jor", a spus 
Johnson precizînd că această reci
procitate trebuie să se aplice atît 
la produsele industriale cît și la 
cele agricole.

PARIS. — între 16 și 20 apri
lie a. c., profesorul Tiber iu Mo- 
rariu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., care se află

în Franța ca invitat în baza 
Protocolului cultural romîno- 
francez, a conferențiat în pre
zența unui numeros auditoriu la 
universitățile din Strasbourg și 
Nancy despre geografia R.P.R. 
și cercetările efectuate în țara 
noastră în acest domeniu.

WASHINGTON. — Ambasa
dorul U.R.S.S. în Statele Uni
te, A. F. Dobrînin, l-a vizitat 
la 22 aprilie pe secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, la 
invitația acestuia. în timpul 
convorbirii care a avut loc au 
fost examinate o serie de pro
bleme internaționale, între 
care situația din Laos.

ATENA 22 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: La Atena își con
tinuă lucrările Simpozionul 
internațional asupra aplicării 
radioizotopilor în medicină 
prin metoda scintigrafică. In 
ședința de miercuri dimineața, 
prof. dr. Tiberiu Spîrchez, 
membru corespondent al Aca
demiei R, P, Romîne, a pre
zentat comunicarea t „Expe
riență cu o nouă metodă: 
Scințigrafia în culori în diag
nosticul inflamațiilor ?i tumo
rilor hepatice". Comunicarea 
prof. dr. Spîrchez a fost pri
mită cu un viu interes, parti- 
cipanții la discuții apreciind 
rezultatele obținute în compa

rație cu alte metode scintigra- 
fice. Mulți medici străini de 
specialitate au cerut informa
ții suplimentare asupra ace
stei comunicări.

Lucrările simpozionului se 
încheie la 24 aprilie.

GENEVA 22 — Trimisul 
special Agerpres, Adrian lo
nescu transmite: In cadrul 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa miercuri la 
discuțiile privind utilizarea 
rațională a resurselor hidrau
lice ale Europei și legat de 
aceasta, lupta împotriva po
luării apelor, a luat cuvîntul 
și reprezentantul țării noastre, 
Octavian Radulescu.

Referindu-se apoi la preocu
pările specialiștilor romini iu 
această problemă, vorbitorul a 
arătat că a fost elaborat pla
nul de amenajare a cursurilor 
de apă și se are în vedere fo
losirea rațională a cursurilor 
acestora pentru rezolvarea 
problemelor din ce in ce mai 
complexe, legate de dezvolta
rea continuă a industriei și a- 
griculturii. Reprezentantul ro
mîn s-a referit în continuare 
la acordul încheiat intre R.P. 
Romînă și R.S.F. Iugoslavia cu 
privire la proiectarea și exe
cutarea sistemului hidroener
getic și de navigație de la 
Porțile de Fier.
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