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Prin muncă patriotică

Se pregătește
un bilanț rodnic

Printre evidențiații în întrecerea socialistă, din schimbul nr. 2 al Laminorului de 6 țoii de la 
Uzina „Republica" din Capitală, se află și tinerii laniinoriști Vasile Stelian, Ion Barbu, Si- 
mion Dănciuc și Panait Ștefănescu. Iată-i ascultind indicațiile maistrului Cristea Sabin cu pri
vire la menținerea pe întreaga linie de laminare a cadenței dală de perforator, unul din 

principalele agregate ale secției
Foto : N. STELORIAN
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tineretului
Muncitor

Vineri 24 aprilie 1964

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru). — Angajați în întrece
rea socialistă pentru valorificarea 
superioară a masei lemnoase, fo
restierii din regiunea Maramureș, 
și-au realizat sarcinile de plan cu
mulat pe primele 4 luni atît la 
producția globală cît și la produc
ția marfă. Pe ansamblul producției 
regionale, planul a fost îndeplinit 
la acești importanți indicatori cu 8 
zile mai de vreme. Astfel, indicele 
de utilizare a masei lemnoase, li
vrate întreprinderilor de industria
lizare a crescut, față de plan, la 
fag cu 5,6 la sută, iar la stejar cu 
8,4 la sută. In această perioadă, 
ca urmare a creșterii indicelui de 
utilizare a masei lemnoase, s-au 
produs peste plan 11 000 mc lemn 
de lucru. Cele mai importante rea
lizări le-au obținut întreprinderile 
forestiere din Baia Mare, Borșa, 
Sighet, Satu-Mare.

Aceste succese se datoresc ex
tinderii unor metode noi de muncă 
cum sînt brigăzile complexe cu 
plata în acord global, exploatarea 
în trunchiuri și catarge etc. De 
asemenea, un rol important în ob
ținerea unor indici ridicat! de uti
lizare a masei lemnoase îl are și 
extinderea mecanizării lucrărilor 
care cer un volum mare de muncă. 
La faza doborît, de pildă, se lu
crează acum în exploatare cu 256 
fierăstraie mecanice din care 36 
au fost primite în ultimul trimestru 
al acestui an. Recent, I. F. Vișeu 
a mai fost dotată cu 2 încărcătoa
re mecanice pentru bușteni. Cele 
50 de funiculare care acționează 
pe mai mult de 60 km au contri
buit la creșterea productivității 
muncii la această operație. în în
treprinderile forestiere din regiu
nea Maramureș funcționează în 
prezent 76 de încărcătoare cu tro
liu pentru încărcările auto, 14 în
cărcătoare de bușteni electrice, 4 
instalații de încărcat cu cablu și 
95 de tractoare. Datorită acestui 
fapt, indicele de mecanizare la lu
crările doborît-secționat a sporit 
cu 19 la sută față de anul trecut, 
iar la faza scos-apropiat cu 14 la 
sută. în ultimul timp, volumul ma
terialului încărcat mecanic s-a 
dublat, în comparație cu cel reali
zat în urmă cu 1—2 ani.

aproape o
Dacă n-ai auzi zgomotul la- 

minoarelor, ai avea impresia 
că te afli într-o grădină: largi 
spații verzi, zeci de arbuști, 
peluze cu mii de flori. Panoul 
mare din mijlocul acestei gră
dini, care cuprinde angaja
mentele laminoriștilor în între
cerea socialistă pe acest an 
în cinstea celei de a XX-a a- 
niversări a Eliberării patriei, 
oamenii în halate albastre și 
mai ales freamătul din spatele 
pereților uriași din sticlă con
cretizează imaginea : o uzină 
într-un parc.

...Ne aflăm în secția larni-. 
noarelor de 3 țoii. Ne însoțește 
laminatoristul Ion Straton, 
membru în comitetul U.T.M. 
pe uzină. O părticică din gră
dina de afară se află și aici: 
în cabinele de comandă .sau 
sus, în coliviile podurilor ru
lante, sau pe brațul borștangu- 
lui, ramuri înflorite, flori cru
de de liliac. „Am adus primă
vara în secție" — ne spune, 
zîmbind, tovarășul Straton.

De fapt, primăvara a adus 
acestei secții, fruntașă pe uzi
nă în întrecerea socialistă pe 
anul 1963, și primul trofeu din 
acest an: fanionul de secție e- 
vidențiată pe trimestrul I. în
soțitorul nostru scoate un car
nețel și ne arată realizările 
globale ale uzinei pe primele 
trei luni ale anului: 104,2 la

3 8 ore,
tonă de țevi peste plan
sută la producția globală, 103,2 
la sută la producția marfă. In 
dreptul indicatorului „produc
tivitate a muncii" — 104,2 la 
sută. Angajamentul de a da 
produse de calitatea I în pro
porție de 86 la sută (cu 2 la 
sută mai mult decît prevede
rile planului) a fost și el de
pășit : în primele trei luni a 
fost realizată o proporție de 
Ș8,7 la sută. La toate acestea, 
o contribuție însemnată și-a 
adus-o și laminorul de 3 țoii.

...Lîngă unul din laminoare, 
doi tineri cercetează o ștanță : 
— maistrul Ion Gîscă, respon
sabilul brigăzii nr. 2 și Emi- 
lian Frumușelu, șeful echipei 
de la reductorul de 3 țoii, ne 
lămurește însoțitorul.

Așa l-am cunoscut pe comu
nistul Ion Gîscă, conducătorul 
celei mai bune brigăzi din

secție. Am aflat că efectua o- 
bișnuitul control al utilajelor.

— Este una ■ din condițiile 
care ne permite să obținem o 
calitate bună a țevilor, ne-a 
spus el. Iar calitatea este la 
rîndul ei o cale spre îndepli
nirea angajamentului în între
cere.

Brigada condusă de maistrul 
Gîscă a hotărît ca în întâm
pinarea zilei de 1 Mai și a zi
lei de 2 Mai „Ziua tineretului 
din R.P.R.", să-și sporească 
angajamentul în întrecerea so
cialistă. Media realizărilor pe 
primul trimestru a fost de a- 
proape 15 tone țevi peste 
plan. Acum, în dreptul bri
găzii nr. 2, angajamentul pre
vede obținerea în această lună 
a 21,5 tone de laminate în

Ing. ARTHUR IOAN

(Continuarea în pag- a IlI-a)

• Din întreaga țară 
sosesc vești despre a- 
vîntul întrecerii cu 
care tinerii întîmpină 
sărbătoarea solidarită
ții internaționale a ce
lor ce muncesc și Ziua 
tineretului.

De la începutul anu
lui, tinerii din regiunea 
Maramureș au efectuat 
aproximativ 150 000 o- 
re-muncă patriotică. 
Prin lucrări de defri
șare și desecare, ei au 
redat 
proape 150 hectare te
renuri, 
crări de întreținere pe 
48 km drumuri 
nale, raionale și 
nale.

Printre altele, 
din bazinul carbonifer 
il Văii Jiului și cei din 
întreprinderile și insti
tuțiile orașelor Deva și 
Hunedoara au livrat o- 
țelăriilor 400 vagoane 
de fier vechi.

în fiecare zi, 400— 
500 tineri din orașul 
Oradea participă vo
luntar la amenajarea 
unui nou parc de odih
nă, a unor spații verzi 
în noile cartiere mun
citorești : Piața 23 Au
gust, strada Magheru, 
precum și la pro
filarea aleelor de pe 
malul drept al Crișului

agriculturii a-

executînd lu-

regio- 
comu-

tinerii

Repede. Cu sprijinul 
tineretului din raioane
le Beiuș, Criș, Gura- 
honț și Marghita s-au 
săpat canale și șanțuri 
de scurgere a apelor 

^prin care 3 000 ha au 
fost ameliorate și sal
vate de inundații, ur- 
mînd să fie însămînța- 
te cu diferite culturi.
De asemenea, în ulti
mele două săptămîni, 
tinerii orădeni au plan
tat mai
3 500 000 
restieri.

mult de 
puieți fo-

(Agerpres)

® In întîmpinarea zi
lelor de 1 și 2 Mai, or
ganizațiile U.T.M. din 
orașul Constanța au 
inițiat interesante ac
țiuni. Pînă în prezent, 
tinerii din acest oraș 
au colectat 160 tone 
de fier vechi care vor 
pleca spre oțelării în 
ziua de 28 aprilie. In 
această perioadă au 
lost amenajate 23 de 
terenuri de baschet, 
volei, tenis și 3 baze 
sportive. S-au eviden
țiat în această acțiune 
tinerii de la Trustul de 
construcții hidrotehni
ce care și-au amenajat

o frumoasă bază spor
tiva, cei de la Eforie- 
sud, de la Uzina de re
parații Năvodari etc.

Tineretul constăn- 
tean și-a adus o contri
buție importantă și la 
înfrumusețarea orașu
lui. Au fost plantați în 
această perioadă 35 000 
pomi fructiferi și orna
mentali pe șoseaua 
Constanța — București, 
pe talazul portului 
Constanța, la Eforie și 
în parcul de la Casa 
pionierilor.

Organizațiile U.T.M. 
din orașul Constanța 
întîmpină cele două 
sărbători cu importan
te succese sportive. în 
aceste zile pe marele 
stadion al orașului, 
,,1 Mai", au loc între-| 
ceri pentru trecerea 
probelor insignei de 
polisportiv. In ultima 
săptămână au trecut 
probele 500 de tineri. . 
Pentru duminică sînt 
planificate 9 acțiuni de 
muncă patriotică pen
tru plantarea de pomi 
fructiferi, încărcarea ; 
cu fier vechi a 16 va-\ 
goane, precum și între
ceri pentru cucerirea 
insignei de polisportiv.

I. ȘERBU

cultural-educative
IAȘI (de la corespondentul nostru). — Comitetul raional 

pentru cultură și artă în colaborare cu Consiliul raional de 
cultură Hîrlău au organizat două acțiuni interesante. Este 
vorba de spectacolul festiv al formațiilor artistice de amatori 
fruntașe din raion și concursul „Pentru cel mai bun inter
pret". In cadrul primei acțiuni au fost antrenate 13 formații 
însumînd peste 500 de tineri artiști amatori, iar la a doua 
au participat 60 de iubitori ai cîntecului și dansului popu
lar. Pe locurile de frunte s-au situat corul căminului cultu
ral din comuna Deleni, echipele de dansuri de la Flămînzi și 
Pîrcovaci, brigada artistică de agitație de la Poiana, precum 
și tinerii interpreți Gheorghe Bulancea, Ion Vatamarțu, Du
mitru loanițescu, Viorica Moraru, Ana Chircă, Didina Dănă- 
țeanu.

fi **wz €r JH

BACĂU (de la corespondentul nostru). — Programul zilei 
de 2 Mai este încă de pe acum cunoscut unui mare număr 
de tineri din întreprinderile orașului Bacău. La Fabrica de 
confecții „Bacăul" ne informează tov. Elvira Radu, secretara 
comitetului U.T.M., în adunările generale ale organizațiilor 
de bază U.T.M. s-au făcut propuneri pentru organizarea unor 
acțiuni cit mai interesante. Astfel, o parte din tineri vor 
merge într-o excursie la București. Membrii formațiilor ar- . 
tistice de amatori vor prezenta la 2 Mai un program bogat și 
variat pe scenele ce vor fi amenajate în piețele orașului și 
în parcuri. Pînă atunci, peste 200 de tinere fete, membre ale 
formațiilor de cor, teatru, dansuri și brigada artistică de agi
tație, repetă cu conștiinciozitate un repertoriu care va cu
prinde multe surprize pentru spectatori. Și la Fabrica de hîr- 
tie și celuloză „Steaua roșie" tinerii pregătesc pentru ziua de 
2 Mai un program din care manifestările artistice nu lipsesc. 
„Ziua tineretului din R.P.R." este întîmpinată aici și cu entu
ziaste acțiuni de muncă patriotică. In fața fabricii este în 
curs de amenajare un frumos spațiu verde. Totul va fi gata . 
la timp deoarece aici vin zilnic tinerii să lucreze, ne spune 
tov. Costică Crăciun, secretarul comitetului U.T.M.

Ieri după-amiază, pe stadioanele din Capitală s-au desfășurat pasionante întreceri în prima etapă a Spartachiadei Republi
cane. Vă prezentăm, de la aceste concursuri, două imagini: în cursa de 100 m plat tinerii din Uzina de utilaj chimic 

— iar la volei formații ale asociației „Autobuzul",
Foto: V. RANGA

In pagina a IlI-a, amănunte de la aceste întreceri.

Producții sporite de iarbă

ășunile noastre se 
întind pe aproape 
500 de hectare ; 
sînț ------sînt așezate la 

TTnțS piciorul muntelui 
’’llirir pe colinele din

NOI UNITĂȚI S. M. T.
Anul acesta iau ființă în țara 

noastră cinci noi stațiuni de 
mașini și tractoare. La Ilișești 
(regiunea Suceava) și Mărăci- 
neni (regiunea Argeș) au și în
ceput lucrările pentru ridica
rea clădirilor aferente, iar la 
Sebiș (regiunea Crișana), Ră- 
căciuni (regiunea Bacău) și 
Predești (regiunea Oltenia) ele 
vor începe în curînd.

Noile S.M.T. vor avea în do
tare circa 1 200 tractoare, 600

combine cerealiere, 1200 se
mănători și alte mașini și u- 
tilaje, ateliere mobile de repa
rații, depozite de carburanți și 
lubrifianți etc. în felul acesta, 
ele vor avea posibilitatea ca de 
la începutul activității lor (tri
mestrul 3 al acestui an) să 
execute întregul ciclu de lu
crări din campania agricolă de 
toamnă.

(Agerpres)

pășunile naturale

preajma colecti
vei. Dar nu peste tot masa 
verde e la fel: în lunca 
Vercheșului și Poiana Mier
lei pășunile sînt ceva mai 
sărace; în lunca Arinului 
crește iarbă mai multă și cu o 
valoare nutritivă mai mare. 
Aici organizăm, de obi
cei, taberele de vară pentru 
taurine. La Codlea, pe o mă
gură am organizat tabăra de 
vară pentru oi. Acolo se află 
stînele, unde gospodăria noas
tră' a construit un saivan pen
tru 2 500 de oi, deoarece am 
avut în vedere faptul că în ur
mătorii ani vom dubla efecti-

vul lor. Pășunatul începe din 
mai și durează pînă la înce
putul lunii noiembrie. Este

cîte 50 de hectare. Vitele pasc 
în rotație, de la prima par
celă pînă la ultima, schim-

2—3 nopți pentru a nu strica 
pajiștea. Porțile de tîrlire le 
fixăm în zonele unde pămîn- 
tul e mai sărac, cu iarbă mai 
puțină.

Lotizarea o folosim și în 
perioada de vară. Efectivele 
de animale au fost împărțite 
pe grupe de vîrstă. Vacilor de 
lapte și vitelor de prăsilă li 
s-au rezervat locuri mai apro
piate de pădure și izvor, ca să

Pe parcele,
singura pășune mai depărta
tă. Restul — 300 de hectare — 
se află la 1,5 km de gospodă
rie. La marginea acestora am 
ridicat și construcțiile zooteh
nice. Animalele nu intră. în 
pășune „de-a valma", pe ori
unde. De la grajduri a fost 
construit un drum care duce 
direct la imaș. Ca să folosim 
cît mai rațional pășunile am 
împărțit izlazul în parcele de

bind locul la un interval de 
7—8 zile. în toiul verii, cînd 
sînt zile de secetă și iarba de
vine păioasă, rotația în parce
le se face la un interval de 
timp mai scurt. Nopțile, și în 
vremea odihnei de la amiază, 
animalele sînt ținute în așa 
zisele ,.porți de tîrlire", închi
se cu țarcuri de stinghii, mo
bile, unde intră întreg lotul. 
Acolo vitele stau numai cîte

O scurtă convorbire, în care se precizează ora de întîlnire. 
Bineînțeles, aceasta după ce vor li pregătite lecțiile

Însămînțatul porumbului
apropie

In regiunile din sudul țării însămînțatul porumbului se a- 
propie de sfîrșit, iar în regiunile de nord continuă intens 
această lucrare pentru ca și 
în cel mai scurt timp.

aici semănatul să fie terminat

PLOIEȘTI. — In regiunea Plor 
iești s-a semănat porumbul pe mai 
mult de 95 la sută din suprafața 
planificată. Colectiviștii din ra
ioanele Mizil, R. Sărat și cei din 
jurul orașelor Buzău și Ploiești, au 
și terminat această lucrare, iar în 
raioanele Tîrgoviște și Cîmpina, 
porumbul se seamănă pe ultimele 
suprafețe. Pe o parte din aceste 
terenuri, continuă însămînțarea 
intercalat a fasolei și dovlecilor. 
Pînă la 22 aprilie, în regiune au 
fost semănate cu aceste culturi 
peste 10000 ha. Paralel cu semă
natul porumbului, potrivit reco
mandărilor inginerilor agronomi, 
mecanizatorii din G.A.C. lucrează 
intens la întreținerea culturilor. 
Multe G.A.C. au și terminat prima 
lucrare la sfecla de zahăr și foa- 
rea-soarelui.

CRAIOVA. — Gospodăriile a- 
gricole colective din raioanele Ca
lafat și Segarcea, regiunea Oltenia, 
au terminat însămînțatul porum
bului. De asemenea, în raioanele 
Caracal, Băilești, Corabia, aceste 
lucrări se apropie de sfîrșit. La 22 
aprilie pe întreaga regiune se în- 
sămînțase cu porumb 65 la sută 
din suprafața planificată. G.A.C. 
au însămînțat printre porumb, fa-

de. Cele- relatate 
fost făcute anul 
acesta vom face 
aceea am luat măsuri practice 
din timp. Am nivelat meca
nic întreaga suprafață de pă
șune, distrugînd mușuroaiele 
și curățind terenul de. mără
cini și buruieni. în locurile 
unde a fost nevoie am admi
nistrat, în mustul zăpezii, 
cinci tone de must de grajd

mai sus au 
trecut. Anul 

la fel. De

prin rotație
aibă răcoare și o pășune care 
se regenerează mai repede. Pe 
vreme de ploaie, cînd terenul 
e desfundat, animalele stau la 
grajduri și primesc rații de 
iarbă cosită, sau furaje din 
conveier. Incepînd din luna 
august, cînd firul ierbii începe 
să se usuce, ca să păstrăm 
producția ridicată de lapte, 
zilnic administrăm vacilor un 
tain suplimentar de masă ver-

diluat și 100 tone de gunoi de 
grajd. Pe alte 160 de hectare 
am dat îngrășăminte chimice 
în doze mici.

în sectorul 'zootehnic avem 
107 îngrijitori. Mulți dintre ei 
sînt tineri. Organizația U.T.M. 
ne-a dat un sprijin susținut la 
toate aceste lucrări. Astfel au 
fost inițiate zile de muncă pa
triotică pentru curățirea de 
mărăcini și mușuroaie a 170 de

sole și dovleci pe o suprafață de 
peste 70 000 ha.

PITEȘTI. — In regiunea Argeș 
a fost semănată cu porumb peste 
73 Ia sută din suprafața prevă
zută acestei culturi. Folosind în
treaga capacitate a tractoarelor și 
semănătorilor, gospodăriile colec
tive și cele dc stat din raionul 
Drăgănești-Olt au terminat pri
mele în regiune semănatul.

Această lucrare se apropie de 
sfîrșit în gospodăriile colective 
din raionul Găiești și unitățile 
Trustului Gostat Argeș.

Majoritatea unităților agricole 
situate în sudul regiunii au înce
put în aceste zile prășitul.

TAȘI. — Unitățile agricole din 
regiunea Iași, care anul acesta 
extind suprafața cultivată cu po
rumb cu aproape 6 000 ha, desfă
șoară semănatul în ritm susținut. 
In numai cîteva zile gospodăriile 
agricole de stat și colective au în- 
sămînțat peste 21 000 ha. In ve
derea grăbirii lucrărilor, s-au hiat 
măsuri ca un mare număr de trac
toare să lucreze în schimbul II la 
pregătirea terenului.

(Agerpres)

hectare din izlaz. în locurile 
unde pășunea are vîlcele, iar 
apele primăverii vor bălti, au 
fost săpate șanțuri de scurge
rea apei. O problemă deosebită 
o constituie apa potabilă. Prin 
izlaz curgea la vale un pîrîu, 
dar apele acestuia se tulburau 
cînd animalele vin să se adape. 
Pentru înlăturarea acestui ne
ajuns tinerii au găsit o solu
ție bună. Cu ajutorul altor 
colectiviști ei au pietruit ma
lurile pîrîului pe o porțiune 
de 50 metri, de ambele părți. 
Este un fel de jgheab instalat 
direct pe albia rîului. Prin el, 
apa curge limpede și rece.

în vara aceasta trebuie să 
captăm în albia principală și 
alte pîrîiașe, ca să ridicăm de
bitul de apă, iar în locurile 
de tîrlire pentru odihna de 
amiază a animalelor vom face 
umbrare.

GHEORGHE DĂDU
brigadier - zootehnic la G.A.C.

Sînpetru, regiunea Brașov



PE TEME
TBÎNȚDFKE

umia este într-a- 
evăr inepuizabilă. 
Judecați singuri, 
laptele vor putea 
rește de trei ori 

mai înalte ca de 
obicei. Vacile pot

fi „convinse" să dea lapte a că
rui compoziție o putem „schim
ba", după dorința noastră. Vi se 
pune la dispoziție un lac pentru 
a vopsi fructele și legumele. 
Lămîii și portocalii dau rod 
chiar dacă vine înghețul.

Și lista ar putea fi prelungită 
încă pe pagini întregi. Lista 
realizărilor pe care le face posi- 
bilă chimia în acest domeniu. 
Extraordinara chimie.

radioactiv al zincului. în dez
voltarea lor, semințele au pri
mit pe de o parte radiațiile res
pective, iar pe de altă parte au 
profitat de slabele urme de 
zinc. Plantele care au crescut 
din aceste semințe s-au înălțat 
pînă la 320 de centimetri, în 
timp ce semințele netratate au 
dat plante care n-au putut a-

dați-ne ceva care să facă posi
bil să păstrăm legumele și fruc
tele iarna în așa fel încît, pe 

de o parte să nu se strice, iar pe 
de altă parte să-și păstreze 
prospețimea.

Iar chimiștii și-au spus : pen
tru ca să nu se altereze, trebuie 
sâ le ferim de contactul cu mi
crobii. Microbii care provoacă 
fermentații sau alte procese 
nedorite, provin din aer. Iar ca 
să-și păstreze prospețimea, tre
buie să împiedicăm pierderea 
apei cuprinse în țesuturile ve-

nu se veștejesc. Toată iarna, le
gume proaspete păstrate încă 
din toamnă, cu ajutorul chi
miei !

Superfosfații 
îngrașă animalele
Câ superfosfații sînt un admi

rabil îngrășămînt pentru agri
cultură, este cunoscut de mult. 
In țara noastră, industria chi
mică produce cantități mari din 
aceste substanțe care au o con
tribuție importantă 1a creșterea 
recoltelor.

au influențat creșterea în greu
tate a animalelor, în plus, su- 
perfosfatul a accelerat în mod 
foarte puternic descompunerea 
paielor din așternut. în scurtă 
vreme, așternutul devine el în
suși un prețios îngrășămînt.

Lapte 
compus după dorință

Despre posibili lalea de a se 
obține din partea vacilor... lap
te cu o compoziție chimică anu
mită, s-a discutat la Congresul

troducerea în alimente a diferi
telor substanțe chimice, — anu- 
miți acizi grași, uleiuri etc. — 
sau modificarea nutrețurilor cu 
ajutorul microorganismelor care 
provoacă formarea acestor sub
stanțe, fac posibilă obținerea 
laptelui cu compoziția dorită.

Gazul grădinar
Se știe că la + 5®, plantele 

citrice — lămîii, portocalii — 
își pierd frunzele. Cînd tempe
ratura scade la — 8°, ei înghea-

MINUNILE CHIMIEI
Giganți vegetali

Se cunoaște bine rolul „infi- 
niților mici" în chimie. O urmă 
dintr-un element poate face ca 
oțelul să devină friabil sau, 
dimpotrivă, foarte elastic. O 
fracțiune dintr-un gram de hor
mon în sînge se poate spune că 
determină dintr-un anumit 
punct de vedere tristețea, vese
lia, activitatea sau ceea ce se 
numește „lenea".

Nu de mult, cîțiva cercetă
tori din Suedia au provocat o 
accelerare de neînchipuit a 
creșterii acelei banale plante 
denumită floarea-soarelui. Ei au 
pus împreună semințele de 
floarea soarelui și un izotop

junge decît la 120—130 de cm. 
Soiul plantei nu s-a schimbat, 
însă.

Fructe și legume 
vopsite

în această iarnă, în magazi
nele alimentare din Londra 
cumpărătorii au putut găsi le
gume și fructe, care erau aco
perite cu o foiță foarte subțire 
și transparentă de... lac.

O fantezie ciudată ? Dorința 
de a realiza o prezentare mai 
frumoasă, un aspect mai plăcut? 
Nicidecum !

Producătorii s au adresat chi- 
miștilor cu o cerere precisă:

getale, apă care formează une
ori (de exemplu la castravete) 
pînă la 90 la suta din greutatea 
fructelor și legumelor.

Rezolvarea era deci acoperi
rea cu un lac impermeabil. Dar 
nu orice lac, ci o substanță care 
să poată fi introdusă în orga
nism, „mîncată", fără nici un 
inconvenient. Și substanța a 
fost găsită !

Pelicula subțire de lac nu are 
nici un gust sau miros și nici 
nu exercită vreo influență a- 
supra organismului: nu este 
deci necesar să fie curățată 
„înainte de întrebuințare". Mul
țumită acestei pelicule, legume
le și fructele nu-și pierd apa,

lată însă că nu de mult cîțiva 
medici germani au făcut o des
coperire surprinzătoare. Ei au 
început sâ trateze așternutul de 
paie din grajduri cu superfos- 
fați. Scopul acestei acțiuni era 
foarte simplu și se baza pe o 
seamă de prescripții igienice. 
Diferitele produse naturale de
termină eliminarea din așternut 
a amoniacului, care dă un miros 
neplăcut. Combinarea superfos- 
fatulul cu aceste substanțe face 
să înceteze eliminarea amonia
cului din așternutul putred al 
grajdului. în acest fel, aerul 
din grajd devine cu mult mai 
curat decît deobicei.

Dar zootehnicienii au avut o 
surpriză : aceste măsuri igienice

asociației veterinare engleze. 
Prof. Backett, directorul Institu
tului național științific pentru 
economia laptelui, a arătat că 
se poate modifica după dorință 
cantitatea de zaharuri, sau cea 
de grăsimi, sau cea de albumi
ns. Lapte mai dulce, lapte mai 
gras — cum doriți ? Vi*l furni
zează, la cerere, direct animalul 
producător!

Cercetătorii au stabilit, In
tr-adevăr, că de fapt compozi
ția laptelui depinde de felul 
acizilor grași formați în stoma
cul vacilor. Pe de altă parte, 
creșterea pînă la un anumit ni
vel a acidului acetic, duce la 
mărirea cantității de lapte. In-

ță și pier. Acesta este, de fapt, 
motivul pentru care asemenea 
plante nu cresc la latitudinea 
noastră. Și, cu toate acestea, 
un gaz — propanul — face as
tăzi posibilă cultura lor chiar 
acolo unde este posibil sâ apară 
înghețuri care amenință viața 
fragilelor plante.

Trebuie știut, mai întîi, că 
propanul este un gaz care dă 
prin ardere, la aceeași greutate, 
de două ori mai multă căldură 
decît petrolul. Prin arderea a- 
cestui gaz, se produce o canti
tate mare de acid carbonic 
(bioxid de carbon). Deci, aerul 
încălzit prin arderea propanului 
este în același timp bogat în

bioxid de carbon. Dar bioxidul 
de carbon este un gaz greu — 
de aceea, el rămîne multă vre
me la sol, nu se ridică în at
mosferă.

Pentru om, bioxidul de car
bon nu este util — întrucît nu 
e folosit în respirație. A rămîne 
într-o atmosferă cu o cantitate 
mai mare de bioxid de carbon 
este chiar periculos. In schimb, 
pentru plante acest gaz repre
zintă o adevărată „delicatesa ‘. 
Intr-adevăr, bioxidul de carbon 
este gazul folosit pentru foto- 
sinteză : din el, planta își alcă
tuiește țesuturile, în primul 
rînd substanțele hidro-carbona- 
te.

In practică, se montează ar
zătoare ceramice între plantele 
citrice. Pînă la înălțimea de 
1,5 m, temperatura aerului este 
în jurul a 4- 10°, chiar cînd în 
restul orașului e un ger de cî- 
teva grade sub zero 1 Frunzele 
verzi se dezvoltă liniștite, sub 
influența căldurii radiate și a 
bogăției de bioxid de carbon- 

Această realizare nu este de 
loc scumpă. Gazul propan este 
ieftin. Ea a fost efectuată în 
mod experimental într-un col
hoz din Uniunea Sovietică.

...Îngrășăminte, substanțe 
care luptă împotriva insectelor 
vătămătoare, mii de produse în 
ajutorul agriculturii: chimia — 
sau mai bine-zis chimiștii — 
sînt într-adevăr extraordinari I

dr. LEONID PETRESCU

Tînăra Maria Radu, inginer 
mecanic, este apreciată de 
întreg colectivul Institutului 
de proiectări pentru uzine și 
instalații metalurgice-Bucu- 
rești, pentru calitatea pro
iectelor necesare unor insta
lații de furnale de mare ca

pacitate

Foto: AGERPRES

Expoziția 
de larg

CLUJ (de la corespondentul 
nostru). ■— La Cluj, în pavilio
nul din parcul orașului a avut 
loc de curînd deschiderea Ex
poziției de bunuri de consum 
organizată de Ministerul Co
merțului Interior, Ministerul 
Industriei Alimentare și orga
nizațiile comerciale locale. La 
expoziție sînt prezentate 2 350 
articole : țesături din bumbac, 
galanterie, cravate, pălării, în_

produselor 
consum
călțăminte etc. de către 37 de 
întreprinderi industriale din 
țară.

Organizatorii și-au propus 
să sondeze gustul maselor 
de cumpărători referitor la 
exponatele prezentate, pentru 
ca în perioada de încheiere a 
contractelor să se asigure o 
mai bună aprovizionare cu a- 
ceste articole.

Scrisori sosite in cadrul

concursului nostru

„Din îndemnul

Răspundem la sesizările 
tinerilor

CÎRSTEA ION — Lupeniî
în urma sesizării dv., Sfatul 

popular Lupeni a organizat în 
alt mod aprovizionarea maga
zinelor (s-a construit și un 
drum de acces), astfel ca spa
țiile verzi din jurul noilor 
blocuri să fie protejate. De a- 
semenea, Șantierul 7 construe, 
ții și I.L.L. montează (la blo
curile care necesită) burlane 
pentru scurgerea apei, iar ad
ministratorii au luat măsurile 
cuvenite pentru asigurarea u- 
nui aspect plăcut în exteriorul 
și interiorul blocurilor.

I.L.L. — ne informează sfa
tul popular — va revizui de 
urgență instalațiile din spălă
torii și le va completa cu pie
sele necesare.

ANDREI MARIAN — Hidro
centrala „16 Februarie" — 
Argeș.

Neajunsurile sesizate de 
dumneavoastră corespund a- 
devărului. Muncitorii care au 
absolvit cursurile de califi
care de pe lîngă Hidrocentrala 
„16 Februarie" de pe Argeș 
vor primi certificate, benefi
ciind de toate drepturile.

BĂNUȚ B. GHEORGHE — 
Teica, raionul R. Vîlcea.

Pentru lipsa de grijă pri
vind organizarea unei intere
sante activități culturale, ma
nifestată de directorul cămi
nului cultural din Bunești, or
ganele în drept au luat măsu
rile cuvenite.

UN COLECTIV DE MUNCI
TORI de la întreprinderea mi
nieră Baia-Borșa.

Defecțiunile semnalate în

legătură cu funcționarea tele
fericului în sectorul „Soco- 
lescu" se datoresc faptului 
că întreprinderea „Unio" Satu- 
Mare a întîrziat livrarea ca. 
binelor. Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice ne comunică 
că au fost luate măsurile de in
stalare a cabinelor, urmînd ca 
lucrarea să fie recepționată și 
autorizată de organele compe
tente pentru a putea funcționa 
normal.

GIUGIANI GHEORGHE — 
Sirineasa, regiunea Argeș.

Deoarece vechiul local al că
minului cultural nu mai co
respunde nevoilor actuale, în 
acest an se construiește un 
local nou urmînd ca sala de 
spectacole să fie terminată și 
dată în folosință încă înainte 
de 23 August.

Cluj. Vedere 
generală

Pentru apărarea
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — în gale
riile miniere Săsar- a fost în
ființat zilele acestea un mo
dem punct sanitar d'e prim 
ajutor. încăperea spațioasă 
este dotată cu mobilier me
dical modem și cu instalații

sănătății minerilor
de lumină fluorescentă. O dată 
cu intrarea în funcțiune a 
punctului sanitar, în subteran 
și la policlinica întreprinderii 
a fost organizat un serviciu de 
explorări funcționale, dotat 
cu un aparat expirograf, un 
electrocardiograf, un eugraf și 
altele.

conștiinței
socialiste"

In schimb de experiență
întrecerea continuă...

BACĂU (de la corespondentul 
nostru). — In raioanele Adjud și 
Bacău o parte însemnată a tere
nurilor agricole sînt situate în 
pantă, cu un grad de înclinare 
care le face improprii pentru cul
tura cerealelor. Din proprie expe
riență, gospodăriile colective din 
cele două raioane s-au convins că 
una din căile creșterii rentabilității 
acestor terenuri este transformarea 
lor în livezi și podgorii. Numai în 
primăvara aceasta în cele două ra
ioane s-au plantat peste 500 de 
hectare cu pomi fructiferi. Și su
prafața ce va fi plantată cu vie 
este mare: circa 300 de hectare.

Pentru răspîndirea metodelor 
înaintate de plantare a viței pe 
terase, la Răcăciuni, în raionul 
Bacău, a avut loc acum cîteva zile 
un schimb de experiență la care

au luat parte ingineri agronomi 
din toate gospodăriile colective 
dîn raionul Bacău ce vor planta 
viță de vie. Inginerul Ion Covrig, 
șeful sectorului hortiviticol al 
Consiliului agricol regional Bacău, 
a făcut unele recomandări privind 
tehnica plantării viței de vie, ți- 
nînd seama de condițiile din pri
măvara acestui an, precum și în 
ce privește întreținerea livezilor 
proaspăt plantate. Apoi, toți parti- 
cipanții au mers pe dealul Cetatea 
unde vreo 200 de colectiviști din 
Răcăciuni executau ultimele lu
crări la finisarea teraselor pe o 
suprafață de 20 de hectare. La 
demonstrația practică de plantare 
au participat și mulți tineri co
lectiviști de la G.A.C. Răcăciuni, 
care au fost repartizați să lucreze 
în acest sector.

Anul trecut la „Bumbăcăria românească-Jilava, strungarul Gheorghe 
Pojar l-a chemat la întrecere pe strungarul Petre Velicu. Nu făeeau parte 
din același schimb — și faptul părea curios, pentru că Pojar ar fi găsit 
destui parteneri de întrecere în schimbul său.

— Vreau să mă întrec cu Velicu, insistă Pojar. Știți de ce Fiindcă 
este unul dintre cei mai buni muncitori din schimbul său și fiindcă... e 
cel mai bun prieten al meu.

S-au stabilit obiectivele precise: depășirea planului zilnic cu zece 
bună calitate, executarea de comenzi cu

Una din benzile moderne de pregătit fețe cu care a fost Înzestrată Fabrica 
de încălțăminte „Dîmbovița" din Capitală

Foto 1 O. ARC ADIE

Za sută, produse de cea mai 
particularități tehnice cît mai complexe, realizarea de economii prin fo
losirea materialului recuperat...

„Rivalii" s-au pus pe lucru. Dar iată că a trecut o lună și încă o 
lună, și încă una, iar rezultatele lor erau foarte asemănătoare. Dar nu nu
mai ale lor, ci ale întregii hale, care se angajase parcă și ea în întrecerea 
lor însuflețită. Întrecerea avea să se desfășoare pe întregiți an: ca să poți 
să-l „învingi" pe Velicu, trebuie găsit ceva deosebit...

Intr-o zi a venit în atelier o comandă nouă, prețioasă: dispozitive 
— pieptene oscilant la carde. Format din zece piese diferite, dispozitivul 
trebuia executat urgent și fără nici o abatere.

— Să le confecționăm în serie, propuse Pojar, cu participarea, pe 
faze de operație, a mai multor muncitori...

„Hm și-au spus unii, ce face unul bun, să strice altul?..."
Dar Pojar nu s-a lăsat și i-a convins pe rînd de avantajele meto

dei. Comanda s-a executat la timp și cu un preț de cost cu 15 la sută 
mai mic.

In secție se spunea zîmbind: „1—0 pentru Pojar... Dar „golul" 
următor l-a marcat Velicu : a stabilit o metodă de predare a lucrului la 
mașină din mers, realizînd o sensibilă creștere a productivității muncii...

S-a terminat anul 1963. Făcîndu-se bilanțul, s-a constatat că lună 
de lună fuseseră evidențiați amîndoi! Au primit împreună, titlul și in
signa „Fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1963“.

Dar iată că, și în primele luni ale acestui an, situația e neschim
bată. Iar în hală continuarea întrecerii a făcut ca zi de zi să crească nu 
numai productivitatea și calitatea, ci și gustul estetic, simțul de bun 

gospodar.
GEO CIOLCAN

Muncă și creație

LAUDA MUNCII
O frumuseți, prin voi, văd oamenii!

Aprilie — si primi ului ne cunoaște, 
aprilie — și timpul ne cunoaște !

In fiecare clipă am răsădit grădini 
și arbori mari 
și arbori!

O, timp, rămii — nu.s oare oamenii 
arbori, păduri, 
fixind, prin rădăcini, 
acest pămint, bogatul azi f

★

Pe fruntea mea se încrustează harta țării — 
lăsați s-o bată vîntul, către mai, 
lăsați să urcen dungile ei, soarele !

îmi trec palma de-a latul irunții-n sus 
și o cuprind și o visez —

o, iată,

terase mari cu fructe și ciorchini — 
luminile și viile solare 
și grlnele, cresclnd secunde-n ornic 
și floarea -soarelui și cîntecu-nflorind — 
o hartă a ideii șl-a hărniciei — țara 
Ii încrustez pe frunte-mi 
grădinile și anii.

*

Si mîinile cioplite de mult, în Unit dure, 
mîini mari, mîini grele, 
mîini despărțite de minte, 
mîini despărțite de inimă —

mîinile acestea-au învățat să cinte 
și-au învățat să pipăie frumosul, 
să i crescă după inimă, 
și să-l cunoască.

înalț în soare mîinile acestea, 
mușcate de foc.

îmbibate de pămînt, 
rădăcinoase și fierbinți —

Înalț în soare, mîinile
cu.o floare.'

★

Nu-1 niciodată cîntecul destul 
să vă cuprindă — oameni și grădini! 
Eu sînt doar cîntărețul 
pornit pe drumurile tării 
și întîrzii, 
cu inima pe coarde, încercîndu le.

Trudește să v-ajungă, cîntul meu 
și voi îl tot întreceți, 
aprinzînd, 
mai multe vise și lumini, la orizont;

e o întrecere-ntre noi — 
lutr-una, 
trudește să v-ajungă cîntul meu.

FLORENȚA ALBU

Intr-una din secțiile Uzinei „Timpuri Noi" din Capitală doi tineri 
stăteau aplecați asupra unui carnețel, pe care fuseseră făcute la repe
zeală scîteva schițe. Cîteva linii și apare desenat un cuțit montat pe o 

apoi altul, mai sus și mai în afară.
Cei doi tineri erau inginerii tehnologi Călin Virgil și Făgețeanu 

Ion, absolvenți ai Facultății de tehnologia construcțiilor de mașini. Mun
citorii mai vechi din uzină își mai amintesc de doi strungari — copi
landri— care au pășit ca muncitori în secția de sculerie în urmă cu 8 ani. 

, pasiunea pentru muncă au făcut ca în scurt timp Călin Virgil 
ajungă șeful unei brigăzi. Făgețeanu Ion era mereu fruntaș. Simțeau 

însă nevoia să cunoască și mai mult, să. învețe. S-au înscris la cursurile 
serale, apoi, după absolvirea școlii medii, la facultate. Aici, prin îmbina
rea cunoștințelor practice din uzină, cu cele teoretice de la cursuri, au 
reușit să ajungă la o temeinică pregătire profesională, devenind ingineri 
bine pregătiți.

lată-i din nou în uzină, ingineri tehnologi în sectorul prelucrător, 
unul dintre sectoarele cele mai dificile, unde se ivesc mereu probleme de 
ordin tehnic.

Preocupați continuu de îmbunătățirea procesului tehnologic și de 
ridicarea productivității muncii, cei doi tineri ingineri studiază zilnic 

1 introducerii noului în producție. La propunerea lor a fost 
dispozitiv cu două cuțite care permite reducerea manoperei 

în medie cu 40 la sută la toate tipurile de biele la care se folosește.
In scopul asigurării unui randament sporit și pentru obținerea unor 

> de calitate, cei doi ingineri s-au ocupat îndelung de aplicarea 
planului de amplasare a mașinilor în linie tehnologică, pentru trecerea 
la tehnologia de grup. Muncitorii au fost repartizați în funcție de spe- 

>. noua linie tehnologică, dovedindu-se astfel că 
tehnologia de grup este foarte potrivită pentru specificul fabricației de 
la „Timpuri Noi”.

Un studiu îndelungat, făcut de cei doi ingineri 3 avut ca rezultat 
îmbunătățirea procesului de fabricație și, pe această cale, reducerea chel
tuielilor suplimentare de manoperă cu 54 la sută față de luna ianuarie.

t, in primele 3 luni ale anului 
curent aceste cheltuieli au fost cu 64 la sută mai mici. Cercetările nu con
tenesc. Fiecare se străduiește să-și aducă contribuția la creșterea succe-

• uzinei. Pentru realizarea unor produse de cit mai bună calitate, 
inginerul Călin Virgil a propus realizarea unor alezoare cu dantură în
clinată pentru alezarea bielelor, inovație ce a dat rezultate 
mai bune...

— Ai văzut că a mers bine cuțitul în trepte ? Timpul de 
a fost scurtat. Și totuși...

— Și totuși e nevoie de un dispozitiv care să permită
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Tinerilor chimiști

O temeinică
pregătire

profesională

INFORMAȚII
foto : N. STELOR1AN

Cinematografe

înjoi seara

★★★

Festival

SPORT • SPORT

VASILE RANGA

Institutului 
europene

vins cu 2—1 (2—0) pe F.C. 
Zttrich prin punctele marca
te de Di Stefano și Zocco. 
Pentru gazde a înscris Briz- 
zi în minutul 70. Returul va

de 
al

Televiziune
VINERI 24 APRILIE

(Agerpres)
★

Aniversînd 15 ani de la în
ființare, Institutul de Studii

• Echipa bulgară de fot
bal Berce Stara Zagora și-a 
început turneul în țara 
noastră, jucînd ieri după-a- 
miază pe terenul din str. dr. 
Staicovici cu formația bucu- 
reșteană Progresul. Victoria 
a revenit fotbaliștilor ro
mîni cu scorul de 2—0 
(2—0) prin punctele marcate 
de Iofciulescu (min. 11) și 
D. Popescu (min. 42). în ur
mătorul meci echipa din 
Stara Zagora va evolua du
minică la Iași.

„Luna Shakespeare"

Eugen Poghirc
Inginer-șef dl Combinatului 

chimic din Făgăraș

• Ieri, a sosit în țara 
noastră o altă echipă bulga
ră de fotbal Spartak Sofia, 
care va juca duminică la 
Constanța cu Fșrul.
• Noi întîlniri internațio

nale de fotbal s-au disputat 
în cadrul diferitelor compe
tiții. în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni* la 
Zurich, Real Madrid a în-

t

Extinderea
telefoniei
automate

llie Cojocaru
tecretarul comitetului U.T.M. 

Combinatul de celuloză 
și hîrtie — Suceava

în refeaua 
C. E. R.

Continuînd schimbul de experiență 
pe această temă, publicăm astăzi 

părerea tovarățilori

Am pornit la organizarea 
acțiunii de specializare a ca
drelor tehnice cu convingerea 
că in acest fel se va asigura 
sporirea contribuției întregu
lui colectiv la înfăptuirea an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă.

Astfel, unul dintre cursuri 
are drept scop însușirea unor 
metode moderne de analiză. 
Cursul a luat ființă după -ce 
un grup de ingineri de la noi 
a fost la Fabrica de antibio
tice din Iași unde și-a însu
șit cunoștințe de specialitate 
dintre cele mai înalte. Cu aju
torul inginerilor astfel specia
lizați, am organizat în combi
nat un curs seral la care au 
fost înscriși un număr de 19 
tehnicieni. Cursul a început în 
1963 continuînd și în acest un. 
După terminarea lui este pre
văzută organizarea unui schimb 
de experiență cu cercetători ai 
Academiei R.P.R.

Pentru cadrele tehnice au 
mai fost organizate cursurile 
cu temă specială „Protecția 
anticorozivă în industria Chi
mică" și „Tehnologii moderne 
în fabricarea amoniacului, aci
dului azotic și sărurilor", la 
care participă un număr de 35 
cadre tehnice.

Trebuie să relevăm ca un 
lucru foarte important în or
ganizarea cursurilor pentru 
ingineri, maiștri și tehnicieni 
faptul că am ținut seama ca * 
predarea anumitor cunoștințe 
să se facă de către personali
tăți cunoscute în țara noastră 
(academicieni, profesori uni
versitari etc.) în afară bineîn
țeles, de specialiștii noștri. 
Astfel, la cursul „Metode mo
derne de analiză11 predau cer
cetători de la Academia R.P.R. 
și profesori de la Institutul 
politehnic din București.

în afară de cursuri, în îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale ale cadrelor tehnice 
din combinatul nostru s-a pus 
un accent deosebit și pe ține
rea cu regularitate a conferin
țelor cu teme tehnice și econo

mice. „îmbunătățirea tehnolo
giei și efectele ei in fabricație", 
„Despre metodologia și orien
tarea cercetărilor în industria 
chimică**, „Rolul automatizării 
in industria chimică și realiză
rile obținute în această pri
vință la Combinatul chimic din 
Făgăraș" — iată numai cîteva 
titluri de conferințe ținute în 
fața inginerilor, maiștrilor și 
tehnicienilor. Această activi
tate de îmbogățire a cuno
ștințelor dusă multilateral, 
n-a rămas fără efect asupra 
producției. A fost automatizată 
complet instalația de acid azo
tic și s-a amenajat o sală de 
comandă pentru conducerea 
procesului tehnologic, s-au au
tomatizat și termoreglat pre
sele pentru prelucrarea mase
lor plastice (în urma propune
rilor făcute de tinerii Aurel 
Oniță și loan Opriș). De ase
menea, tot un colectiv de ti
neri, condus de Constantin 
Nuțu, a realizat automatizarea 
unor prese pentru prelucrarea 
maselor plastice, Ioan Maio- 
rovits a conceput cîteva dispo
zitive cu ajutorul cărora a, 
crescut productivitatea la de- 
bavurarea obiectelor din masă 
plastică. Și exemplele pot con
tinua.

Un larg interes în rîndul 
cadrelor noastre tehnice sus
cită literatura specialitate. 
Răspunzînd dorinței lor, s-au 
luat măsuri ca pe lîngă cabi
netul tehnic să funcționeze 
cercul de studiere a literaturii 
tehnice pe specialități ținîn- 
du-se seama de necesitatea a- 
plicării tehnicii avansate la 
locurile de muncă respective. 
Aceste cercuri sînt frecventate 
de 180 do ingineri, tehnioieni și 
maiștri, studiul fiind organizat 
după un program bine stabilit. 
Fiecare oițitor este obligat ca 
în urma studiului să facă și 
prezentarea cărții tehnice res
pective. Aceste prezentări sînt 
centralizate, la rîndul lor, in
tr-un buletin de informare 
tehnică și difuzate în combi
nat. Pentru desăvirșirea per-, 
fecționăril tehnice, apreciem 
însă că este necesar să primim 
un sprijin mai eficace din 
partea ministerului nostru, în
deosebi în ce privește înles
nirea organizării unor schim* 
buri de experiență cu unitățile 
de specialitate din țară.

Conducerea combinatului 
nostru a organizat și în acest 
an, cu sprijinul sindicatului 
și organizației U.T.M. cursuri 
de ridicare a calificării care 
s-au deschis la începutul lunii 
noiembrie și se vor încheia la 
sfîrșitul lunii aprilie. La 
cursuri sînt cuprinși peste 600 
de muncitori — în majoritate 
tineri, constituindu-se 30 gru
pe de studiu.

Ce au făcut în această di
recție organizațiile U.T.M. din 
combinat? In primul rînd în 
atenția noastră a stat mobili
zarea tineretului de a se în
scrie la cursuri. Discutînd 
despre ridicarea calificării, în 
adunările generale Ia care 
am invitat să vorbească spe
cialiști, am reușit să convin
gem pe tineri de necesitatea 
îmbogățirii continue a cunoș
tințelor profesionale.

Pentru mobilizarea perma
nentă a tinerilor la cursuri, 
comitetul U.T.M. a stabilit în 
primul rînd ca, lunar, să se 
analizeze în cadrul comitete
lor și birourilor organizații
lor de bază U.T.M. modul cum 
tinerii participă la curșurile 
de ridicare & calificării, cum 
se străduiesc să-și însușească 
cele predate. Așa, de pildă, la 
începutul lunii ianuarie a.c., 
comitetul U.T.M., ajutînd bi
roul organizației de la secția 
saci și pungi în urmărirea a- 
cestei probleme, a constatat că 
mulți tineri din această secție 
lipsesc de la cursuri. Anali- 
zînd imediat cauzele care au 
dus la această situație, am a- 
flat că mulți dintre ei nu par
ticipau la lecții și demonstra
ții practice, pentru că acestea 
erau predate la un nivel puțin 
accesibil, greoi, multe dintre 
ele nefiind urmate de exem
plele practice cele mai folosi
toare. Comitetul U.T.M. a pro
pus conducerii întreprinderii 
să reorganizeze cursurile pe 
grupe de ridicare a calificării 
cu muncitorii de la diverse ti
puri de mașini: mașini de con
fecționat saci, mașini de confec
ționat pungi etc, ceea ce s-a și 
făcut. Ținînd seama de speci
ficul fiecărei grupe, a fost îm
bunătățită tematica cursurilor 
și la această secție. în tema
tică s-au stabilit lecții și de
monstrații practice privind 
confecționarea pungilor din 
polietilenă și hîrtie lăcuită, 
confecționarea sacilor din hîr-

Elevii Marin Florea și Nistor 
Cîrstea din anul I operatori 
chimiști al Grupului școlar 
petrol - chimie - Cîmpina în 
timpul unei experiențe de 

laborator

ti© acoperită cu polietilenă 
etc,

In luna februarie, în toate 
organizațiile U.T.M. pe sec
ții au fost organizate adunări 
generale U.T.M. pe tema : „Să 
ne ridicăm cunoștințele pro
fesionale, la nivelul tehnicii și 
tehnologiei moderne". La sec
ția A.M.C., muncitorii de înal
tă calificare George Moscal, 
Sergiu Neguleșcu, Ion Căpitan, 
care participă cu regularitate 
la cursuri și Studiază un în
semnat număr de cărți tehni
ce, au fost solicitați să vor
bească în adunarea generală 
U.T.M. despre modul cum își 
organizează timpul liber pen
tru a-și ridica nivelul de ca
lificare

In adunările generale U.T.M. 
au fost criticați acei tineri 
care lipsesc de la cursuri sau 
nu se străduiesc să-și însu
șească lecțiile predate. Tinerii 
au criticat și lipsurile unor 
lectori utemiști — Febus Le- 
rer, Ioan Dunea, Flavian Pa- 
triche, loan Grosu, care une
ori întîrziau și pentru faptul 
că lecțiile predate de ei erau 
greu de înțeles.

Comitetul U.T.M. a tras însă 
concluzia că, împreună cu co
mitetul sindicatului și cabine
tul tehnic, este necesar să 
întreprindem mal multe ac
țiuni de popularizare a cărți
lor tehnice și de antrenare a 
tinerilor pentru a le studia. In 
acest scop au fost amenajate 
biblioteci volante cu cărți 
tehnice specifice în toate sec
țiile combinatului, iar în ulti
mele luni am organizat cîte
va concursuri „Cine știe me
serie, cîștigă" la secțiile celu
loză și întreținere electrică la 
care au participat aproape 300 
de tineri. Ne-am propus să 
organizăm lunar asemenea 
concursuri.

In urma unei ședințe de co
mitet care a avut loc de cu- 
rînd, în care am analizat 
munca desfășurată în mobili
zarea tineretului pentru a-și 
ridica nivelul de calificare, am 
ajuns la concluzia că aceste 
forme și metode de muncă fo
losite sînt bune, dar că am fă
cut încă prea puțin pentru 
generalizarea experienței frun
tașilor în întrecerea socialis
tă, pentru atragerea tinerilor 
la studierea cărții tehnice, ac
țiuni ce contribuie la ridica
rea cunoștințelor tuturor tine
rilor muncitori. Asemenea 
probleme stau în atenția noas
tră încă de pe acum pentru 
a contribui, în continuare, și 
mai mult la ridicarea califi
cării tineretului din combina
tul nostru.

DRAGOSTE LUNGA 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).
FRAȚI! CORSICANI : Bucu
rești (9; 11,(5; 13,30; 16;
18,30; 20,45), Tomls (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
SURIS IN PLINĂ VARĂ : 
Union (15; 17; 19; 21), Ferentari 
(14; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 
18; 20), MIRACOLUL RUS. 
— (ambele serii) I Carpați (10; 
14,45; 18,30). ZILE DE FIOR ȘI 
RlS I Capitol (9,30; “ “ •' 
16,15; 18,30; 20,45), 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 
Feroviar (10; 12; 14;
20.30) , Floreasca (10;
20,39), LINGĂ TINE 
OAMENI ; Festival (10; 13,15; 
16,30; 20). Grivița (11,15;
14.30) . LA ÎNCEPUTUL SECO
LULUI ; Grivița (18; 20). „CUM 
STĂM, TINERE 11 Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). CAS
CADA PJAVOLULUI : Central 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30;
20.30) . O FI ASTA DRAGOS
TE ? i Lumina (9,30 —14 în con
tinuare; 16| 18,15; 20,30). DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBAS
TRA: Doina (11,30; ț3,45; 16; 
18,15; 20,30). PROGRAM DE 
FILME PENTRU COPII; Doina 
(dimineața), ÎMPĂRĂȚIA O- 
GLINZILOR SȚRÎMBE, PIRINUL 
CÎNTĂ : Timpuri Noi (10—21 
In continuare), GERMANIE, 
STELUȚELE TALE : Giulești 
(10; 12,15; 15,30; 17,45, 20,15). 
Înfrățirea Intre popoare (|0; 
15,45; 18; 20,15), Bucegi (10, 12, 
14, 16| 18,15, 20,30), Bușești
(15,30, 17.45, 20), Arta (10, 12; 
16, 18.15, 20,30). DEZRĂDĂCI- 
NATU , Cultural (10,30, 15; 17; 
19, 21). ÎNDRĂGOSTITUL ; Da
cia (9.30, 11; 13, 15, 17, 19, 21),

11,45; 14;
Excelsior 
18.45; 21), 
16; 18,15; 
16; 18,15; 
TRĂIESC

18,30 Universitatea tehnică la 
televiziune : Antene. 19,00. Jurna
lul televiziunii. 19,10 Pentru tine
retul școlar : Vă place muzica ? ! 
Emisiune de inițiere în muzică 
prezentată de Alfred Mendelsohn, 
maestru emerjt al artei, 20.00 
Săptămîna. 21,00 Documentarul 
„Bachus în Romînia". 21,20 Pla
iuri maramureșene. Montaj folclo
ric. In încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

Joi dimineața s-a deschis în 
Capitală sesiunea de referate 
și comunicări științifice a In
stitutului d'e Cercetări Miniere 
(I.C.E.M.I.N.).

La lucrări participă cadre de 
conducere din Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice, re
prezentanți ai unor institute 
științifice, cadre didactice din 
învățământul tehnic superior, 
ingineri și tehnicieni.

*
Corul colegiului „Oberlin" 

din Ș.U.A. a prezentat joi sea
ra eel de-al doilea concert în 
sala Palatului R. P. Romîne.

W
Prof. Andră Mirambel, vice

președinte al Asociației inter
naționale de studii sud-est eu
ropene, a sosit * ’ *
Capitală.

La invitația 
studii sud-est 
Academiei R.P, Romîne, prof. 
Andre Mirambel va conferen
ția vineri 24 aprilie, la ora 18, 
în sala Institutului de istorie al 
Academiei R.P.R, despre „Sur
sele populare ale romanului 
neo-grec".

între 23 aprilie si 23 mai, se 
desfășoară in întreaga țară 
„Luna Șhakespeaț-e", organi
zată cu prilejul celei de a 
4Q0-a aniversări a nașterii ma
relui dramaturg englez, In a- 
ceastă perioadă, teatrele pre
zintă premiere și spectacole 
festive, programe speciale cu- 
prinzînd ^elecțiuni din cele 
mai îndrăgite piese ale lui 
Shakespeare, recitaluri poeti
ce. Spectacolele sînt însoțite 
de prezentări ale vieții și ope
rei marelui WiU,

„Luna Shakespeare" a fost 
inaugurată, joi seara, de mai 
multe teatre din Capitală și 
din țară.

★
Posturile de radio și televi-

De curînd, la rețeaua telefonică 
automată, interurbană, a căilor fe
rate din țara noastră au fost in
terconectate complexele feroviare 
Cluj, Arad și Constanța. Ele vin 
să se adauge la alte șapte centra
le telefonice din diferite stații 
care funcționează pe baza acestui 
sistem încă din anul trecut.

Legăturile telefonice interurbane 
se obțin în mod similar ca și cele 
de la orice telefon automat obiș
nuit din rețeaua urbană. Astfel, 
pentru a efectua o convorbire din 
gara Cluj cu cea din Constanța se 
formează direct la disc numărul 
de apel al centralei telefonice au
tomate C.F.R. Constanța, iar după 
obținerea tonului se formează în 
continuare numărul celui chemat.

Introducerea acestui mijloc mo
dern de telecomunicație feroviară 
a dus, printre altele, la scurtarea 
de peste zece ori a timpului nece
sar obținerii unei convorbiri față 
de deservirea prin operatoare te
lefonice. Conform prevederilor, te
lefonia automată interurbană se 
va extinde în cursul anului și în 
alte unități C.F.R.

SOFIA 23 (Agerpres). — 
B.T.A. transmite ;

La cea de-a șasea sesiune a 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, care a avut 
loc în după-amiaza zilei de 23 
aprilie, tovarășul Gheorghi 
Traikov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, se
cretar al Uniunii Populare a- 
grare bulgare a fost ales în

unanimitate președintele Prezi
diului Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria.

★
SOFIA 23 (Agerpres). — Co

mitetul Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiul A- 
dunării Populare și Consiliul 
de miniștri al R. P. Bulgaria 
au oferit joi seara o cină în 
cinstea delegațiilor străine care

au participat la funeraliile lui 
Dimităr Ganev. I

A participat, de asemenea, 
delegația R. P. Romîne, în 
frunte cu tovarășul Alexan
dru Drăghici.

In timpul cinei au rostit 
scurte cuvîntări tovarășii To
dor Jivkov, Leonid Brejnev și 
Gheorghi Traikov.

Funeraliile lui Dimităr Ganev

(Agerpres)

și Proiectări Energetice a or
ganizat joi în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare, cea 
de-a IV-a sesiune de comuni
cări tehnico-științifice. Parti
cipă academicieni, profesori 
universitari, specialiști de la 
institutele Academiei, precum 
și de la alte institute din Ca
pitală.

Ing. Bujor Almășan, Minis
trul Minelor și Energiei Elec
trice, salutînd pe participant! 
la această sesiune festivă, a 
relevat principalele realizări 
obținute de către colectivul 
Institutului în cei 15 ani de 
existență — îndeplinirea cu 
succes a planului de 10 ani de 
electrificare a țării, nivelul 
tehnic superior de realizare a 
obiectivelor de electrificare 
proiectate în acest institut.

Academicienii Horia Hulu
bei și Remus Răduleț au vor
bit despre roadele colaborării 
dintre institutele Academiei 
și I.S.P.E.

Ing. Vasile Nitu, directorul 
I.S.P.E., a arătat eficiența 
proiectelor executate de către 
institut în această

Lucrările sesiunii
pe secții.

perioadă, 
continuă

în conți-ziune vor transmite
nuare, în cadrul „Lunii Sha
kespeare", emisiuni omagiale, 
în București și în alte orașe 
din țară sînt deschise expozi
ții consacrate dramaturgului 
englez.

★

în cadrul acțiunilor organi
zate cu prilejul celui de-al 
4_lea centenar Shakespeare, Ia 
librăria nr. 17 din Capitală a 
fost amenajată o vitrină spe
cială în care sînt expuse ediții 
ale operelor dramaturgului 
englez apărute în țara noastră.

(Agerpres)

SOFIA 23 Corespondentul 
Agerpres, C. Linte transmite: 

In cursul dimineții de joi, 
cetățeni ai orașului Sofia au 
continuat să treacă prin fața 
sicriului cu corpul neînsuflețit 
al lui Dimităr Ganev, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria, depus în sala 
Adunării Populare din Sofia. 

Ultima gardă de onoare a 
fost formată din membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B. în frunte cu Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliu
lui de Miniștri.

La ora 9,30, sicriul cu 
corpul neînsuflețit a fost scos 
din sală, fiind purtat pe umeri 
de membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.

Cortegiul funerar s-a în
dreptat spre piața din centrul 
Sofiei unde, în fața Mausoleu
lui „Gh. Dimitrov" a avut loc 
mitingul de doliu.

La tribuna Mausoleului s-au 
urcat membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., ai Pre
zidiului Adunării Populare și 
ai Consiliului de Miniștri, con
ducătorii delegațiilor străine 
sosite la funeralii, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la Sofia. La tribună au luat 
loc membrii delegației țării 
noastre, condusă de tovarășul 
Alexandru Drăghici.

Mitingul de doliu a fost des
chis de Dimităr Dimov, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.B.

Despre viața și activitatea 
lui Dimităr Ganev a vorbit 
Encio Staikov, președintele 
Consiliului Național al Fron
tului Patriei.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, al Prezidiului Adună 
rii Populare, al guvernului și al 
Consiliului Național al Fron
tului Patriei el a exprimat cea 
mai profundă durere cu prile
jul pierderii grele a unuia din 
veteranii mișcării muncitorești 
revoluționare bulgare, a cu 
noscutului conducător de par
tid și de stat Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele 
Prezidiului Adunării Populare.

Encio Staikov a evocat apoi 
figura dispărutului subliniind 
bogata și multilaterala sa ac
tivitate revoluționară în de
cursul unei jumătăți de veac.

El a arătat că la succe
sele remarcabile obținute de 
poporul bulgar, la efortu
rile pentru înfăptuirea politi
cii partidului, a contribuit Di
mităr Ganev. Pînă la ultimele 
clipe ale vieții sale, pînă la ul
tima suflare, el a trăit prin 
lupta dusă de partid pentru 
triumful liniei partidului, pen
tru marea cauză a socialismu
lui și comunismului.

Dumităr Ganev a fostun în
flăcărat patriot ®oci®ayon|- 
luptător pentru mternațion 
lismul proletar. ,

Partidul nostru,, a spuseL 
rnhoară în berna steagurile ““in fața activității lumi
noase a fiului său demn, Dl. 
mităr Ganev. A . T <

A luat apoi cuvîntul L- *• 
S'cT’ a^PCALS? PreAdin. 

telePTuRSSS°ToXato- 
MegaA guvernamentale 

’°C CUCai P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem ConsiUuJ 

măm Partidului Comunist 
Bulgar, Adunării Popular 
Consiliului de Miniștri al K ^- 
Bulgaria și întregului popor 
trate bulgar cea 
SdinXță\P—“ui 
fiu al poporului bulgar^ prie 

ca eminent organizator al ma 
torțe Uvortsc6 din legătura 
continuă și strînsă cu P°P°^_’ 
care cunoștea nevoile și cerin 
țele sale.

Poporul bulgar se poate mta- 
dri pe drept cuvînt că a eres, 
cut un asemenea comunist 
leninist minunat, un militant 
de partid și de stat cum a fost 
Dimităr Ganev.

In numele delegației R. 
Romîne și al luat cu
lalte tari socialiste a luat cu vlntul Alexandru . Dr^ic. 
membru al Biroului Politic ai 
c C al P M.R., vicepreședinte 
ai consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației 
care a spus :

Dragi tovarăși, îmi 
sarcina ca din partea 
țiilor țărilor socialiste 
prim Profunda noastră bMhid. 
re în legătură cu pierderea gțea pe care a suferit-o. po
norul frate bulgar prin mce- 
tarea din viață a t°Z®raJul“11 
Dimităr Ganev,
Biroului Politic al C.C. al r-v. 
Bulgar, președintele .
lui Adunării Populare, și șa 
transmit condoieanțele ceU> 
mal sincere poporului bulgar, 
familiei îndurerate.

Fiu devotat al poporului 
frate bulgar, tovarășul Dimi- tK Ganev și-a dedicat viața 
luptei pline de abnegație pen 
tru apărarea intereselor vital 
ale clasei muncitoare, pentru 
victoria cauzei socialismului 
în R- P- Bulgaria.

încă de tînăr, el a luat parte 
activă la pregătirea insurecției 
din septembrie 1923. în arm 
grei ai ilegalității, al luptei 
poporului bulgar pentru elibe-

romîne,

revine 
delega 
să ex.

rarea de sub jugul fascist, ca 
și în perioada construcției so
cialismului în R. P. Bulgaria, 
tovarășul Dimităr Ganev s a 
aflat în primele rînduri ale 
comuniștilor bulgari ca unul 
dintre conducătorii eminenți 
ai clasei muncitoare din țara 
sa, îndeplinind cu cinste și de
votament sarcinile de înaltă 
răspundere care i-au fost în
credințate de către partid.

Datorită activității sale re
voluționare, pătruns de spiri
tul internaționalismului prole
tar, tovarășul Dimităr Ganev 
este cunoscut popoarelor tutu
ror țărilor socialiste ca un mi
litant neobosit pentru întări
rea prieteniei frățești dintre 
statele socialiste, ca un luptă
tor activ pentru triumful cau
zei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Nouă, comuniștilor romîni, 
figura luminoasă a tovarășu
lui Dimităr Ganev ne este în 
mod deosebit scumpă șl apro
piată. în anii dinaintea celui 
de-al doilea război mondial a 
participat activ la lupta revo
luționară a oamenilor muncii 
din tara noastră, a cunoscut 
închisorile regimului burghe- 
zo-moșieresc din Romînia. 
După eliberarea țărilor noas
tre, tovarășul Dimităr Ganev 
a activat cu însuflețire pentru 
întărirea continuă a prieteniei 
frățești dintre popoarele ro- 
mtn și bulgar.

Permiteți-mi ca pentru toate 
acestea să aduc un ultim oma
giu tovarășului Dimităr Ganev 
din partea C.C. al P.M.R., a 
Consiliului de Stat și a Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, din partea tovarășilor 
cu care a luptat împreună și 
a întregului popor romîn.

întreaga sa activitate repre
zintă un exemplu înalt de slu. 
jire, fără precupețire, a intere
selor poporului, ale clasei 
muncitoare internaționale.

Chipul luminos al tovarășu
lui Dimităr Ganev, de la care 
în aceste clipe triste de doliu 
ne luăm un ultim rămas bun, 
va rămîne veșnic viu în amin
tirea noastră, a popoarelor fră
țești ale marii comunități a 
țărilor socialiste.

Adio, scump tovarăș și prie
ten !

După încheierea mitingului 
de doliu, cortegiul funerar s.a 
îndreptat spre cimitirul cen
tral din Sofia. La mormîntul 
lui Dimităr Ganev au luat 
cuvîntul M. Andreev, preșe
dintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular regional 
din Tolbuhin, și secretarul or
ganizației de partid din satul 
natal al lui Dimităr Ganev, S. 
Ivanov.

In timp ce erau trase 21 de 
salve de tun, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui Dimităr Ga
nev a fost coborît în mormînt.

Laminorul

(Urmare din pag.

de 3 (oii t în 8 ore, aproape o tonă
de țevi peste plan

I)

tînărut

Fminescu
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Pe scena Teatrului 
Național din Cluj a fost pre
zentat recent un festival în
chinat creației Iul Mihail Emi- 
nescu, organizat în colaborare 
cu secția de învățămînt a sfa
tului popular orășenesc. Ală
turi de actori profesioniști ca 
Mari» Cupcea, artistă emerită,

Emilia Hodiș, Ion Tudorică, 
Liviu Doctor etc., pe scenă au 
apărut și elevii Doina Cîm- 
peanu, Aneta Mihaly, Eva Ba- 
lint, Ioana Ureche, George 
Oprea și alții de la școlile me
dii nr. 5 și nr. 7 și de la 
Școala profesională C.F.R. 
care 5i-au adus aportul la reu
șita acestui spectacol.

plus. L-am rugat pe 
maistru să ne spună cum a 
juns colectivul brigăzii la o- 
ceastă hotărîre.

— în aparență, simplu: tre- 
buia să înlăturăm tot ceea ce 
frîna în lunile trecute, activi
tatea noastră. Totuși nu a fost 
ușor. Pentru a obține într-un 
schimb aproape o tonă de țevi 
peste plan, trebuia să acționăm 
în primul rînd asupra indici
lor intensivi ai mașinilor. Cum 
am procedat ? Am organizat 
mai bine echipele, repartlzînd

• SPORT
Sportivi 
Ia s t a r t

O după amiază obișnuită 
de aprilie. Chemarea sta
dioanelor a găsit acum, în 
preajma zilei de 1 Mai și a 
Zilei tineretului un larg e- 
cou în rîndurile a sute, a 
mii de tineri bucureșteni.

Stadioanele „Laminorul", 
„Constructorul", „Autobu
zul", și-au deschis larg por
țile In așteptarea oaspeților 
protagoniști ai pasionante
lor întreceri ale Spartachia- 
dei Republicane.

Fișele de concurg aș 
teaptă Învingătorii. Aproape 
200 tineri își vor disputa 
(numai pe stadionul Cons
tructorul) întîietatea în pro
be atletice, iar 8 echipe de 
fotbal așteaptă fluierul ar
bitrilor.

Iată și primii câștigători. 
Dintre aceștia, cazangiul Îs- 
cru Aurel de la Uzinele de 
utilaj chimic a aruncai 
greutatea la 14 m. Este unul 
dintre cei peste 200 tineri 
ai uzinei înscriși pînă acum 
la prima etapă a spartachia- 
dei. Preferințele lor : atle
tismul (astăzi au concurat 
47 sportivi), gimnastica, hal
terele și, bineînțeles, fot-

, baiul.

După trecerea acestor 
probe la start s-a aliniat 
prima serie a concurenjilor 
la 100 m plat.

Înainte de a porni către 
un alt stadion, consemnăm 
prezența la întreceri a tine
rilor din întreprinderile 
Flora, Bere-Rahova și Bucu
rești zaharoase.

La stadionul Autobuzul, 
meciul vedetă al zilei se 
disputa la volei. Pe teren, 
formațiile atelierelor aviale 
și mecanic, cilți 60 de tineri, 
la startul probelor atletice.

Aici, pe stadion, l-am în- 
tîlnit și pe tovarășul Radu 
Dumitru, secretar cu pro
blemele de propagandă la 
Comitetul raional U.T.M. 
„Nicolae Bălcegcu", care 
ne-a prezentat o succintă 
situație a participării tine
rilor din raion la această 
competifie.

— Etapa 1 a spartachiadei 
ne-a prilejuit antrenarea la 
cele 16 discipline a unui nu
măr de 26 000 tineri. Între
cerile sînt în plină desfă
șurare. Zilnic, pe toile de 
concurs apar nume noi.

avea loc la 7 mai, Ia Madrid. 
La Bratislava, în semifinale
le „Cupei Rappan", Slov- 
naft a dispus cu 5—0 (3—0) 
de F.C. Rouen, calificîndu- 
se pentru finală. Jucînd pe 
teren propriu F.C. Liâge a 
cîștigat cu 1—0 jocul cu e- 
chipa spaniolă Real Sara
gossa din semifinalele „Cu
pei orașelor tîrguri".

în nocturnă, la Budapesta, 
s-au întîlnit într-un joc de 
verificare echipele olimpice

cat, pistol viteză și pistol 
liber.

• Etapa a 7-a a campio
natului republican de rugbi 
programează duminică în 
Capitală trei meciuri: Pro
gresul —- Steaua (Teren

muncitorii de înaltă calificare 
— șt printre aceștia se numă
ră și tinerii fruntași în între
cere Constantin Suhariu, Ste- 
lian Coman, Costică Leu — 
la principalele agregate: pre- 
se-perforat, cremalieră. patul 
de răcire. Această măsură a 
fost urmată de instruirea te
meinică a cuptorarilor pentru 
încălzirea corectă a materialu
lui. Luna trecută, datorită 
faptului că metalul nu avea 
totdeauna temperatura nece
sară, dornurile rămîneau „în 
banc" și am pierdut astfel 
circa 10 ore din cauza acestor 
opriri accidentale ale lamino
rului. Acum urmăresc perso
nal încălzirea corectă a mate
rialului. Ca urmare, în 23 de 
zile din aprilie nu am avut de- 
cît vreo două ore opriri acci
dentale. Vă spuneam că acor
dăm atenție deosebită calită
ții, Nu cunosc cifrele exacte 
pînă astăzi, dar precis sîntem 
cu mult sub cifra admisă la 
declasate. Cînd am hotărît să 
ne mărim angajamentul, am 
cerut sprijinul conducerii sec
ției în asigurarea la timp a 
sculelor de laminare. Aceasta 
este o condiție a calității. Con
ducerea secției a luat toate, 
măsurile pentru a ne ajuta și 
acum toate brigăzile sînt a-

provizionate din timp cu cele 
necesare. Schimbarea la timp a 
sculelor ne permite să execu
tăm în bune condiții laminarea 
la toleranțe negative, încă o 
sursă importantă în obținerea 
unei cantități — în lungime — 
mai mari. Și lista măsurilor 
luate de brigadă poate conti
nua. Aș vrea însă să mai a- 
daug că tinerii din brigada pe 
care o conduc — aproape trei 
sferturi din efectiv — au por
nit cu hotărîre la muncă încă 
de la începutul lunii. Era vor
ba de un angajament mai 
mare decit celelalte și lucrăm 
doar cu aceleași mașini. Am 
primit un prețios ajutor și din 
partea tovarășului Nicolae 
Neagu, secretarul organizației 
U.T.M. din schimbul nr. 2. mai 
ales în ceea ce privește urmă
rirea felului cum tinerii de la 
cuptoare respectă parametrii 
indicați. Nu este vorba de un 
control, ci de un ajutor tovă
rășesc pentru asigurarea unei 
bune pregătiri a materialului 
pentru laminare.

...Sînteți poate curioși să 
știți cum stăm cu angajamen
tul luat în întâmpinarea mari
lor sărbători care se apropie; 
în două decade, am dat 18 
tone peste plan.

PE SCURT

ale R. P. Ungare și R. P. Po
lone. Au cîștigat cu 5—4 
(2—3) fotbaliștii maghiari.

• Duminică va începe la 
Veneția cea de a 8-a ediție 
a competiției internaționale 
de tir „Cupa țărilor latine". 
Ultimele 5 ediții ale compe
tiției au fost cîștigate de 
trăgătorii romîni. La aceas
tă ediție țara noastră va fi 
reprezentată, printre alții, 
de I. Sîrbu, N. Rotam, T. 
Olărescu, T. Clulu, M. Du- 
mitriu, Șt. Petrescu, I. Trip- 
șa și G. Maghyar. Țintașii 
romîni vor participa la arma 
liberă calibru redus 3 x 40 
focuri, 60 focuri poziția cul-

Constructorul, ora 16.30), 
Constructorul — Știința Cluj 
(teren Constructorul, ora 
15,00) și Grivița roșie — 
Ancora Galați (teren Parcul 
Copilului, ora 10).

Echipa R.U.C. 
blanca urmoază să sosească 
în Capitală la 29 aprilie. E- 
chipa oaspete va întîlni 
la 3 mai pe Grivița roșie în 
cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor eu
ropeni-. Formația învingă
toare din acest meci va juca 
cu Victoria Hanovra, campi
oana R. F. Germane.

Casa-

(Agerpres)

EXCURSIE
PRIN R E G I U

30 de tineri de la Exploata- 
rea minieră Deva au plecat 
zilele trecute cu autocarul 
O.N.T, intr-o excursie pe iti- 
nerariul Deva — Teliuc — 
Hunedoara — Simeria. Timpul 
frumos i-a ajutat pe tinerii 
excursioniști să petreacă, in 
colectiv, clipe plăcute. In ca
drul acțiunii „Să ne cunoaștem 
regiunea și locurile istorice 
din împrejurimi" tinerii au 
vizitat barajul de la Cinciș,

Castelul Huniazilor de la Hu
nedoara, orașul nou și cel vechi 
și șantierul blocurilor turn cu 
10 etaje, parcul de la Simeria 
și alte locuri pitorești din re
giune.

Următoarea excursie se va 
face în Țara Hațegului, la ca- 
banele din masivul Paring, la 
cetatea Dacică de la Costești.

ENACHE PANTELIMON 
muncitor



LA GENEVA
Turneu! „Rapsodiei

Conferința pentru comerț romine“ în Franța O
Problema cipriotă

• Propuneri ale președintelui 
Makarios • Noi incidente 
in partea apuseană a insulei

și dezvoltare
• Proiect de recomandări 

depus de delegația romînă 
in legătura cu problemele 
comerțului cu produse 
finite și semifinite

GENEVA — Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian Ionescu, 
transmite:

Joi, delegația romînă a depus 
la Secretariatul general al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, 
de la Geneva, un proiect de 
recomandări pentru Comisia a 
Il-a, în legătură cu proble
mele comerțului cu produse 
finite și semifinite, ce se află 
în prezent în discuția comisiei. 
Proiectul este intitulat: „Mă
suri și acțiuni în vederea di
versificării și extinderii expor
turilor de produse finite și se
mifinite ale țărilor în curs de 
dezvoltare, în vederea lărgirii 
participării acestora la comer
țul mondial'.

în proiect se arată că, în ve 
derea accelerării dezvoltării 
economice a țărilor în curs de 
dezvoltare și pentru creșterea 
greutății specifice a produse
lor finite și semifinite ale a. 
cestora în exporturile mon
diale, se recomandă statelor 
să pună în practică și să lăr
gească forma de cooperare 
economică prin livrări de echi
pament industrial pe credit,

rambursabil prin cote-părți 
din producția obținută cu aju
torul acestora sau prin alte 
produse exportate de țările 
beneficiare.

In discuțiile pe care le-am 
avut cu reprezentanți ai unor 
țări participante la conferință, 
s-a relevat caracterul pozitiv 
al documentului romînesc. Un 
membru al delegației indiene 
a spus că această propunere 
preconizează 0 nouă formă de 
credit, care poate aduce o con
tribuție importantă la promo
varea acordurilor internațio
nale. „Este o propunere foarte 
apreciată de țările africane, 
pentru caracterul ei concret și 
constructiv", a declarat un 
membru al delegației Senega
lului. Păreri similare au ex
primat și o serie de reprezen
tanți ai unor state latino-ame- 
ricane.

Importanța propunerilor cu
prinse în acest proiect a făcut 
ca Guineea, Indonezia, R.A.U. 
și Zanzibar să 
autoare.

Proiectul va 
ției Comisiei a 
toarele zile.

PARIS 23 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite:

Membrii ansamblului folclo
ric „Rapsodia romînă" au fost 
miercuri oaspeții orașului Nan
terre care le-a făcut o primire 
călduroasă. Primarul orașului, 
Raymond Barbet, a urat în 
numele oamenilor muncii din 
Nanterre, bun venit oaspeților 
romîni.

în sala de recepții a primă
riei orașului Nanterre a avut 
loc cu acest prilej o manifes
tare de prietenie franco-romî_ 
nă. Important centru indus
trial, situat la vest de Paris, 
Nanterre este administrat de 
30 de ani de o municipalitate 
muncitorească. Orașul este în
frățit cu Craiova.

Artiștii romîni au prezentat 
un scurt program de muzică 
populară romînească printre 
care cîntecul „M_a făcut 
mama oltean". Cei prezenți au 
interpretat apoi, acompaniați 
de orchestra Ionel Budișteanu, 
melodia „Podurile Parisului".

Primarul orașului Nanterre 
a înmînat conducătorului an
samblului, Petre Nastovici, 
medalia orașului Nanterre.

La manifestare a fost de față 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Paris, Dr. Victor Dimitriu.

Vi

se declare co-

fi supus discu- 
Il-a în urmă-

Situația

In Comitetul
pentru dezarmare

GENEVA 23 (Agerpres). - 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare s-a întrunit la 
23 aprilie în cea de-a 186-a șe
dință, prezidată de Paul Mason, 
Marea Britanie.

în cursul ședinței, 
studierii măsurilor

consacrată 
colaterale

menite să contribuie la destin
derea încordării internaționale, 
au luat cuvîntul reprezentanții 
U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, Mexicului, State
lor Unite ale Americii și Marii 
Britanii. Următoarea ședință va 
avea loc marți 28 aprilie.

Programul electoral al Frontului 
de acțiune populară din Chile

SANTIAGO DE CHILE 23 
(Agerpres). — Naționalizarea 
întreprinderilor străine, efec
tuarea reformei agrare, stabi
lirea de relații diplomatice și 
comerciale cu țările socialiste 
— acestea sînt principalele

Anglia

Deschiderea

puncte incluse în programul 
electoral al Frontului de acți
une populară din Chile, dat 
publicității la Santiago de 
Chile.

Frontul de acțiune populară, 
relatează agenția Prensa La
tina, se pronunță pentru pro
movarea unei politici externe 
independente, bazată pe prin
cipiile neamestecului în trebu
rile interne și respectării su
veranității și dreptului popoa
relor la autodeterminare.

VIENTIANE 23 (Agerpres). 
— Postul de radio Vientiane a 
anunțat ca toate restricțiile 
instituite în capitala Laosului 
în urma loviturii de stat au 
fost suspendate și că „situa
ția a redevenit aproape nor
mală". Legăturile prin poștă și 
telegraf cu străinătatea au 
fost reluate. Corespondentul a- 
genției U.P.I. a anunțat că 
ambasadorii U.R.S.S., Angliei, 
Franței, Australiei, Indiei și 
S.U.A. au plecat miercuri la 
Luang Prabang pentru a. dis
cuta cu regele Savang Vatha- 
na problema reinstaurării gu
vernului de coaliție națională. 
Ei vor avea o întrevedere și 
cu prințul Suvanna Fumma. 
Ambasadorul Indiei la Vien
tiane arată în raportul său că 
cererea de demisie a prințului 
Suvanna Fumma din postul de 
prim ministru nu a fost ac
ceptată de rege. Coresponden
tul agenției U.P.I., anunță că 
prințul Suvanna Fumma a ce
rut ambasadorilor menționați 
să-i convingă pe liderii mili
tari laoțieni să accepte forma
rea unui guvern de coaliție 
națională. în conformitate cu 
prevederile acordului de la 
Geneva cu privire la Laos.

Primul ministru al Indiei, J. 
Nehru, a adresat prințului Su
vanna Fumma un mesaj în 
care își exprimă speranța că 
acesta va continua să rămînă 
la conducerea guvernului lao
țian, asigurîndu-1 de sprijinul

manifestărilor 
internaționale

consacrate
aniversarii

lui Shakespeare
STRATFORD UPON AVON „ 

(Agerpres). — In orașul Stratford 
Upon Avon s-au deschis oficial 
joi dimineața manifestările inter
naționale cu prilejul aniversării a 
400 de ani de la nașterea lui Wil
liam Shakespeare. La aceste ma
nifestări participă delegații și re
prezentanți din 115 țări. Delega
ția R.P. Romîne este condusă de 
Dumitru Popescu, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și artă și cuprinde pe artistul 
poporului Radu Beligan, regizorul 
Lucian Giurchescu, artista emerită 
Marcela Rusu și regizorul Călin 
Florian.

Festivitățile au început cu ridi
carea drapelelor celor 113 țări re
prezentate, după care primarul 
orașului, C. G. Kamp, a primit la 
Royal Shakespeare Theatre pe oas
peții sosiți la această manifestare. 
Apoi, cortegiul precedat de heralzi 
îmbrăcați în costume elisabetane 
și alcătuit din delegați, diplomați, 
artiști, oameni de artă și cultură, 
a defilat pe străzile principale ale 
orașului îndreptîndu-se spre casa 
unde s-a născut Shakespeare și 
apoi spre mormîntul poetului. O 
mulțime imensă, în rîndurile căreia 
se aflau mii de turiști sosiți din 
numeroase țări, a salutat trecerea 
cortegiului.

După ce lordul Avon (fostul 
prim-ministru englez Anthony 
Eden) a rostit un omagiu închinat 
marelui poet și dramaturg, corte
giul s-a îndreptat spre Centrul de 
studii a operei lui Shakespeare, 
clădit în apropierea locuinței poe
tului, care a fost inaugurat oficial 
de prințul consort, ducele de Edin
burg. In clădirea lui Royal 
Shakespeare Theatre a fost, de a- 
semenea, deschisă o expoziție care 
prezintă documente din timpul 
vieții marelui dramaturg și răs- 
pîndirea operei sale în întreaga 
lume.

i
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Aspect de pe șantierul de construcții al termocentalei „Na- 
rili" din Cuba.

din Laos
total al Indiei în efortul de a 
îndeplini obiectivele prevăzute 
de acordul de la Geneva.

Agenția vietnameză de in
formații anunță că la 22 apri
lie Ministrul Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care 
se subliniază că singurul mij
loc de normalizare a situației 
din Laos este restabilirea gu
vernului de coaliție națională 
și îndeplinirea acordurilor în
cheiate anterior cu privire la 
Laos.

★
VIENTIANE 23 (Agerpres). 
în cadrul unei conferințe de 

presă care a avut loc joi sea
ra, generalul Kouprasith Ab- 
hay, unul din șefii unităților 
militare de dreapta care a or
ganizat lovitura de stat din 
Laos, a dat citire unui comu
nicat în care se spune că junta 
militară care a preluat contro
lul capitalei, ar fi dispusă să 
predea puterea unui guvern 
condus de prințul Suvanna Fu
mma, dacă acesta ar accepta 
condițiile puse de ea. Aceste 
condiții prevăd în esență mo
dificarea componenței guver
nului și exercitarea de către 
junta a unui control strict asu
pra activității acestuia.

Generalul Abhay a anunțat 
că urmează să aibă o întreve
dere cu prințul Suvanna Fu- 
mma pentru a încerca să obți
nă acordul său asupra planu
lui juntei.

NEW YORK 23 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
Reuter, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a comunicat 
lui Patrick Dean, șeful dele
gației britanice la O.N.U., că 
țările africane și asiatice mem
bre ale O.N.U. sînt serios în
grijorate de recentele eveni
mente din Rhodesia de sud.

U Thant a fost solicitat de 
grupul afro-asiatic de 58 de 
țări să intervină pentru a ob
ține anularea restricțiilor puse 
asupra deplasării șefului miș
cării de eliberare africane, 
Joshua Nkomo, și punerea în 
libertate a celorlalți deținuți 
politici africani din Rhodesia 
de sud.

în cazul cînd acest demers 
nu va avea efect, grupul afro- 
asiatic intenționează să se a- 
dreseze Consiliului de Secu
ritate.

NICOSIA 23 (Agerpres). — 
„Guvernul cipriot este dispus 
să ia măsuri concrete pentru 
a demonstra dorința sa since
ră de reinstaurare a păcii", a 
declarat președintele Makarios 
într-o cuvîntare radiodifuza
tă. El a propus distrugerea, 
sub controlul forței O.N.U., a 
tuturor fortificațiilor existen
te pe insulă atît ale ciprioților 
greci, cît și ale ciprioților 
turci, garantarea unei amnis
tii generale pentru toți ciprio- 
ții turci, sprijinirea reîntoar
cerii în localitățile lor a tutu
ror celor care au fost nevoiți 
să-și părăsească căminele, 
precum și garantarea protejă
rii vieții și avutului tuturor 
cetățenilor. Makarios și-a ex-

primat regretul
că ciprioții turci au denunțat 
acordul încheiat cu participa
rea comandantului forței 
O.N.U., generalul Gyani, pri
vitor la înlăturarea barierelor 
care împiedică libera circula
ție. Președintele Ciprului a 
afirmat că guvernul său „nu 
intenționează 
prin forță 
opune cele 
din insulă".

Osman Orek, ministrul apă
rării, a declarat în numele ci
prioților turci că respinge pro
punerile președintelui Ma
karios, deoarece „consideră că 
nu constituie o soluție po
trivită de rezolvarea proble
mei".

pentru faptul

să reglementeze 
diferendul care 
două comunități

Lucrările Consiliului
Europei occidentale

STRASBOURG 23 (Ager
pres). — In cadrul lucrărilor 
Consiliului Europei occidenta
le, care se desfășoară la 
Strasbourg, relatează agenția 
France Presse. luînd cuvîntul, 
miercuri, în problema Cipru
lui, reprezentanții greci și 
turci s-au acuzat reciproc de 
violarea tratatelor și teritorii
lor, de atrocități, de persecu
ții. Potrivit agenției, delegații 
turci au cerut crearea unei 
subcomisii a consiliului care 
să se ocupe de problema ci
priotă. La rîndul lor, delegații 
greci au respins această pro
punere, considerînd că o dez
batere asupra Ciprului în Con
siliu n-ar face decît să „toarne 
gaz peste foc“ și să „dezlăn
țuie pasiunile". O astfel de 
subcomisie, au declarat vorbi-

torii greci, n-ar face decît să 
împiedice mediatorul O.N.U. în 
Cipru să-și exercite misiu
nea sa.

Pe de altă parte, dezbaterile 
asupra politicii generale în ca
drul Consiliului Europei occi
dentale au fost marcate prin 
intervenția reprezentantului 
francez — Jacques Baumel, 
care a subliniat că n-ar fi po
sibilă subordonarea constitui
rii Europei unite consimță- 
mîntului prealabil al Angliei. 
Baumel a subliniat că Franța 
se pronunță în favoarea unei 
mai strînse colaborări în do
meniile energeticii, transportu
rilor și armonizării relațiilor 
comerciale ,a celor 6 țări mem
bre ale Pieței comune cu ce
lelalte țări ale lumii occiden
tale.

Un purtător de cuvînt al 
forței O.N.U. a declarat joi di
mineața că în cursul nopții 
s-au înregistrat incidente în 
apropiere d'e localitatea Pap
hos, situată în partea apusea
nă a insulei, Iar unități suede
ze s-au îndreptat în grabă 
pentru a contribui la restabi
lirea ordinei.

★
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Ministrul englez al apărării, 
Peter Thorneycroft, a decla
rat în Camera Comunelor că 
unitățile engleze din Cipru, 
care numără 7 000 de militari, 
vor fi reduse la 3 000 și chiar 
2 000 de militari, această mă
sură a apreciat ministrul, a 
devenit posibilă datorită sosi
rii unităților aparținînd altor 
țări pentru completarea for
ței O.N.U.

Mediatorul O.N.U. pentru 
Cipru, S. Tuomioja, urmează 
să întreprindă o călătorie la 
Londra la 30 aprilie, unde va 
avea timp de patru zile consul
tări cu reprezentanții guver
nului englez.

Lucrările comisiei
Warren

Intr-una din sălile Bibliotecii de stat a Universității din Ghana.

★
DAR-ES-SALAAM 23 (A- 

gerpres). — Vicepreședintele 
Partidului Uniunea poporului 
african „Zimbabwe" din Rho
desia de sud, Robert Cikere- 
ma, a propus într-o declarație 
făcută la Dar-Es-Salaam con
vocarea sesiunii extraordinare 
a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane 
pentru examinarea situației 
din Rhodesia de sud.

Cikerema, care conduce în 
prezent organizația politică a 
populației africane din Rhode
sia de sud — Consiliul popu
lar provizoriu, a subliniat că 
politica de înăbușire a mișcă
rii de eliberare, dusă în pre
zent de guvernul rasist a lui 
Ian Smith poate avea conse
cințe serioase. în interesul tu
turor statelor independente din 
Africa, a declarat el, este ne
cesar să se pună capăt acțiu
nilor rasiștilor și să se. facă tot 
posibilul pentru crearea în 
Rhodesia de sud a unui gu
vern al majorității africane.

Aspect de la o demonstrație care a avut loc recent 
la Tokio și la care participanții au cerut dreptul la o viață 

mai bună

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — Comisia Warren, care 
anchetează împrejurările asa
sinării președintelui Kennedy, 
l-a audiat pe Jess Curry, șeful 
poliției din Dallas, care a re
latat despre pregătirile de 
securitate făcute în vederea 
vizitei lui Kennedy la Dallas. 
De asemenea, Curry a relatat 
despre împușcarea lui Lee 
Oswald Harvey de către Jack 
Ruby în localul poliției din 
Dallas,

John Mccloy, membru al 
Comisiei Warren, a declarat 
că Curry a furnizat unele 
amănunte pe care comisia nu 
le cunoștea.

Buletinul de știri al Casei 
Albe a anunțat că F.B.I—ul, 
Biroul federal de investigații 
— a predat Comisiei Warren 
peste 250 de rapoarte cuprin- 
zînd 10 800 pagini privitoare 
la rezultatele investigațiilor 
făcute în legătură cu asasina
rea lui Kennedy. Laboratoare
le F.B.I.-ului din Washington 
au primit spre cercetare peste 
796 de „probe fizice" în legă
tură cu asasinatul.

Potrivit Buletinului de știri 
al Casei Albe, toate probele 
existente converg în a_i pre
zenta Pe Lee Oswald Harvey 
ca asasin al lui Kennedy. Ra
portul F.B.I.-ului nu mențio
nează că ar fi vorba de un 
complot sau de existența unor 
complici ai asasinului.

La Dallas, Winston Smith, 
noul avocat principal al lui 
Jack Ruby, a cerut judecăto
rului Joe Brown ca Ruby să 
fie supus 
psihiatric, 
cu „serul adevărului* 
diurn pentothol — și plasarea 
sa în stare de hipnoză. înainte 
de condamnarea sa, Ruby fu
sese supus timp de două zile 
unor examene psihiatrice la o 
clinică din Dallas. Din cei trei 
medici, care l-au examinat, 
doi au declarat că nu au con
statat nici un deranjament de 
natură psihiatrică. In cererea 
sa, Wiston Smith afirmă că a- 
cest examen nu a fost conclu-

unui nou examen 
incluzînd injecții

— so_

in discuția Comitetului Special

MOSCOVA. •— La 23 aprilie, 
ziarele „Izvestia" și „Pravda" au 
publicat în ediție specială de sea
ră referatul lui N. S. Hrușciov 
„Despre unele probleme legate de 
înfăptuirea liniei partidului spre 
intensificarea agriculturii", prezen
tat la 13 aprilie Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S. și Hotărîrea C.C. al 
P.C.U.S. în legătură cu acest referat.

C.C. al P.C.U.S. a hotărît să 
aprobe referatul lui N. S. Hrușciov 
în care „sînt ridicate problemele 
radicale pentru îmbunătățirea sis
temului de instruire a cadrelor, de 
organizare a producției animaliere 
pe bază industrială, de perfecțio
nare a activității direcțiilor de 
producție colhoznice și sovhoz- 
nice".

tre altele, o serie de probleme re
feritoare la relațiile Est-Vest, pre
gătirile în vederea tratativelor 
dintre S.U.A. și țările Pieței co
mune privind reducerea tarifelor 
vamale, probleme ale integrării 
politice a Europei occidentale, ale 
N.A.T.O., precum și problema aso
cierii Spaniei la Piața comună.

SAIGON. — Un tribunal spe
cial din Saigon l-a condamnat la 
moarte pe Ngo Dinh Can fratele 
fostului dictator al Vietnamului de

s-a mai anunțat va lua parte la 
convorbirile bianuale anglo-japo- 
neze, la nivelul miniștrilor de ex
terne, R. A. Butler, ministrul de 
externe englez, va pleca la 3 mai 
la Manila. Timp de două zile el va 
discuta cu oficialitățile guverna
mentale filipineze probleme ale A- 
siei de sud-est care prezintă inte
res atît pentru guvernul britanic 
cît și pentru cel filipinez. Din 
surse oficiale s-a aflat că pro
blema malayeză va figura în cen
trul acestor discuții.

DAR-ES-SALAAM. — La Dar- 
Es-Salaam a fost dat publicității 
comunicatul cu privire la tratati
vele ce au avut loc între președin
tele Tanganicăi, Julius Nyerere și 
președintele Zanzibarului, Karu- 
me. Principalul rezultat al tratati
velor, subliniază comunicatul, este 
încheierea acordului privind for
marea unei uniuni între Tanganica 
și Zanzibar. El urmează să fie 
ratificat de guvernele și parlamen
tele celor două țări.

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — Leonardo Diaz Gon
zalez, reprezentantul Venezue- 
lei în Comitetul special al 
O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale, a anunțat că un 
grup al O.N.U. va face o vi
zită în posesiunile nord-ame- 
ricane și britanice din Insule
le Virgine, pentru a studia la 
fața locului problemele în le
gătură cu acordarea indepen
denței acestor insule. Repre
zentantul american în subco
mitetul pentru acordarea in
dependenței regiunilor din e- 
misfera occidentală. Sydney 
Yates, a prezentat subcomisiei 
un program care prevede pen-

tru luna decembrie alegerea u- 
nui congres pentru elaborarea 
constituției. Astfel, s-ar putea 
ajunge la stabilirea unor ale
geri generale, și, în consecin
ță, la formarea unui guvern 
care,- la rîndul lui, va numi un 
delegat în congresul american.

Luînd cuvîntul în subcomi
tet, Diaz Gonzalez a arătat că 
situația din Insulele Virgine 
confirmă că ele sînt de fapt o 
colonie, această situație fiind 
întocmai cu aceea definită de 
Carta O.N.U.

Marea Britanie a fost, de a- 
semenea. invitată să facă săp- 
tămîna viitoare o declarație cu 
privire la acordarea indepen
denței posesiunilor sale din 
Insulele Virgine.

Lucrările subcomitetului vor 
continua săptămîna viitoare.

★
Insulele Virgine alcătuiesc 

un grup de insule în nord-.ves- 
tul Antilelor Mici din Oceanul 
Atlantic — în apropierea insu
lei Porto Rico. Ele au o supra
față totală de 518 kmp și o 
populație de 39 242 (după sta
tisticile din 1960). Insulele sînt 
în prezent posesiuni ale S.U.A. 
și Marii Britanii folosite atît 
ca puncte strategice cît și ca 
sursă de materii prime. Din
tre insulele mai mari amintim 
St. Croix, St. Thomas, St. John 
(S.U.A.) și Tortola, Virgin Gor- 
da, Angada (britanice). Prin
cipalele bogății ale insulelor 
sînt: trestia de zahăr, po
rumbul, tutunul, bumbacul, 
nucile de cocos etc.

PRAGA. — După cum trans
mite agenția C.T.K., la Praga s-a 
deschis la 23 aprilie cel de al 
6-lea congres pe țară al coopera
tivelor agricole unice la care vor 
fi discutate probleme actuale ale 
producției agricole din Cehoslo
vacia.

La congres participă delegații 
din Bulgaria, Cuba, R.D.G., Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, Romî- 
nia, Ungaria și U.R.S.S,

BRUXELLES — Cancelarul vest- 
german, Erhard, a sosit joi într-o 
vizită oficială de două zile la 
Bruxelles unde va avea convorbiri 
cu Theo Lefevre, primul ministru 
al Belgiei, și cu alte oficialități. 
’Agenția Reuter relatează că Er
hard și Lefevre vor examina, prin-

PREZENȚE
BUENOS AIRES. — La Buenos 

Aires, Cineclubul „Nucleo" a or
ganizat o seară consacrată filme
lor lui Ion Popescu-Gopo.

Au fost prezentate cu acest pri
lej filmele „Pași spre lună“ și 
„Alo, alou.

ROMÎNESTI
L1EGE. — La 16 și 19 aprilie 

baritonul Ladislau Konya a cîntat 
la Liege, în opera „Aida" fiind 
îndelung aplaudat. Baritonul ro- 
min a fost angajat pentru specta
cole la opera din Liege și pentru 
stagiunea viitoare.

LONDRA. — La Londra a fost 
semnat la 23 aprilie un protocol 
cu privire la prelungirea cu cinci 
ani a Acordului comercial dintre 
U.R.S.S. și Anglia. Din partea so
vietică protocolul a fost semnat 
de N. S. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., iar 
din partea Angliei de R. Butler, 
ministrul afacerilor externe al Ma
rii Britanii și E. Heath, ministrul 
comerțului.

sud, Ngo Dinh Diem. Can a fost 
acuzat de numeroase crime, prin
tre care omor, arestări ilegale și 
deturnare de fonduri. Avocatul 
lui Can a anunțat că a adresat 
juntei militare cererea de a co
muta pedeapsa capitală în închi
soarea pe viață. Agenția Reuter 
arată că „e de presupus" că cere
rea de grațiere va fi acceptată.

LONDRA — La Londra s-a 
anunțat în mod oficial că, după 
vizita la Tokio, unde după Cum

ROMA. « înălțimea vulcanului 
Etna a crescut în ultimele zile cu 
10 metri. In urma măsurătorilor 
efectuate de Institutul de vulcano- 
logie al Universității din Catania 
s-a constatat că craterul central, 
care măsura la 1 februarie 3 295 
de metri, iar la 14 aprilie 3 320 
metri, măsoară în prezent 3 330 
de metri. Fenomenul se datorește 
suprapunerii treptate a magmei 
vulcanice la gura craterului.

In prezent craterul central fi-a 
încetat activitatea.

DAKAR. — Intr-un comunicat 
al serviciului de statistică din 
Senegal se arată că în prezent 
populația acestei republici este de 
3 110 000 de oameni.

Referindu-se la moștenirea grea 
pe care au lăsat-o țării anii de 
dominație colonială, în comunicat 
se arată că 79 la sută din numărul 
copiilor de sex feminin și 58 la 
sută din cei de sex masculin nu 
frecventează școlile. Totodată, în 
comunicat se subliniază că guver
nul Senegalului va depune eforturi 
în vederea înlăturării analfabetis
mului.
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