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ÎN ÎNTÎMPINAREA

ZILEI DE 1 MAI

ȘI A ZILEI DE 2 MAI, 

„ziua mmm

DIN R.P.R."

Pe marile trasee 
ale întrecerii socialiste

0 zi la
„Oțelul Roșu“

De Ia ewvînt la faptă

■
II țelul Roșu. Un orășel la poalele munților, o uzină 

care-și ridică fumul policrom peste decorul pă
durilor din jur. La ora schimbului de dimineață 
am intrat pe poarta uzinei odată cu oamenii de 
aici și am încercat să fim de față la toate eveni.

II mentele
zile de întrecere.

care pot să completeze tabloul unei

E>e fapt, schimbul de lucru la 
laminorul de tablă, ca și la celelalte 
secții, începe la ora 7. La 6,30 l-am 

întîlnit pe inginerul Ion Ardeleanu, adjunct al șefului de sec
tor cu care am avut o scurtă convorbire.

^Care este preocuparea noastră astăzi ? Deși este o zi 
obișnuită de lucru, ea se deosebește într-un fel de celelalte, 
motiv pentru care mă și aflu acum aici. Noi urmărim ca pro
cesul de producție să se desfășoare conform programului de 
laminare; care este astfel întocmit îneît să asigurăm o cît 
mai bună ritmicitate. Astăzi ne aflăm în cea de a treia zi, și 
ultima, a ciclului de funcționare a cilindrilor".

.Tovarășul inginer Ardeleanu se vede nevoit să explice.
«Pentru a asigura un consum cît mai mic de cilindri de 

laminare am prevăzut în planul tehnic ca schimbarea lor să 
o facem după 72 de ore de funcționare. Și cum ne aflăm spre 
sfîrșitul acestui ciclu, este.nevoie de o verificare mai atentă a 
stării tehnice în care se găsesc. Aceasta este deosebit de im
portant să o cunoaștem, deoarece de ea depinde nu numai 
realizarea cantității de tablă pe care ne-am propus s-o lami
năm într-un schimb de producție, ci și o calitate cît mai bună 
și un consum de metal cît mai redus. De altfel efectul unei 
astfel de urmăriri atente a realizărilor este ilustrat de pro-

■ ducția obținută în schimb'ul care acum se termină : planul 
de laminare a fost depășit 
de tablă produsă fiind

Ora 6,30

de
cu 14 la sută, întreaga cantitate 
bună calitate".

PLOIEȘTI (deja^corespondentul 
nostru). —' începîn’d cu ziuă de 
ieri, 24 aprilie, colectivul Exploa
tării ^miniere Coptura din regiunea 
Ploiești a începtit să extragă căr- 
bune^peste planul primelor 4 luni 
ale anului. Contribuția pe-care-au 
adus-o și tinerii mineri la îndepli
nirea planului cu 6 zile mai devre
me, constituie o puternică mărturie 
a elanului cu care ei întîmpină 
ziua de 1 Mai și „Ziua tineretului

★

După cum s-a mai anunțat, 
întreprinderile aparținînd Mi
nisterului Economiei Foresti
ere și-au îndeplinit înainte de 
termen planul de producție pe 
primul trimestru al anului. In 
urma centralizării datelor a 
rezultat că lucrătorii din acest 
sector al economiei naționale 
au dat în această perioadă 
peste sarcinile de plan, mai 
mult de 200 000 mc bușteni 
pentru industrializare, 22 000 
m.c. lemn pentru celuloză, 
40 000 mc • cherestea* 26 000 mp 
parchete, 165 000 mp furnire, 
precum și mobilă-și alte pro
duse a căror valoare depășește

din Republica, Populară Romînă". 
La,această exploatare, prin ■eXtin- 
dereaimecanizării în subteran,, pro
ductivitatea muncii a, crescut , cu 
8,9'latsută față de prevederile pla
nului. De asemenea, ca urmare a 
reducerii prețului de cost pe tona 
de ’ cărbune extras și a îmbunătăți
rii calității cărbunelui, economiile 
la acest indice se cifrează la a- 
proape 400 000 lei.

★

6 milioane lei. Printr-o bună 
organizare a lucrului și prin 
extinderea metodelor avansa
te, productivitatea muncii a 
crescut cu 2,1 la suta față de 
plan, iar economiile realizate 
la prețul de cost se ridică la 
peste 11 milioane lei.

Cdntinuînd cu însuflețire 
întrecerea ’ socialistă, colecti
vele de muncă din întreprin
derile economiei fdrestiere în
tîmpină ziua de 1 Mai-cu noi 
succese. Ei au realizat și pla
nul producției globale pe luna 
aprilie înainte de termen.

(Agerpres)

Pentru tăticu, „Scînteia"; pen
tru mine „Luminița"

Foto : FLORIN RAGA
-----•-----

Plantatul legumelor
Folosind timpul frumos le

gumicultorii grăbesc'ritmul de 
executare a lucrărilor de se
mănat și plantat în cîmp al 
legumelor.

Din datele existente la Con
siliul Superior al Agriculturii 
rezultă că în întreaga țară s-a 
semănat Și plantat în cîmp cu 
legume o suprafață de peste 
112 300 ha, cu aproape 17 000 
ha mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. Sînt 
mai avansate cu aceste lucrări 
gospodăriile colective și de 
stat din regiunile București, 
Dobrogea, Oltenia și Galați.

(Agerpres)

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

0 LIVADA DE-A LUNGUL
A 11 KM

In raportul de producție, oțelarii 
consemnat: „In schimbul deOra 7,30

mult oțel decît sarcina 
acasă, tinerii au mai întîrziat încă o oră. Aveau adunare ge
nerală U.T.M.

Iată-ne și pe noi împreună cu ei la ședință. Secretarul 
organizației U.T.M., Dumitru Vlăduț, prezenta o informare 
privind modul cum se desfășoară cele patru cursuri de ridi
care a calificării.

Cîteva spicuiri clin concluziile de la această adunare.
Cursurile de ridicare a calificării sînt și mai necesare 

acum,- cînd la oțelăria noastră se asimilează noi mărci de oțe
luri (Dumitru Trancotă — oțelar). Ele și-au dovedit eficiența 
îndeosebi după ce s-a luat măsura să se desfășoare pe 
schimburi, atît pentru oțelarii de la cuptoare, cît și pentru 
cei din hala de turnare (Ion Beker). Modul cum sînt orga
nizate cursurile acum ne dă posibilitatea și nouă, celor care 
am absolvit școala profesională, să fim la curent cu cît mai 
multe noutăți din domeniul oțelăriei. Acest lucru se reflectă, 
de altfel, în realizările noastre zilnice (Florea Broscăreanu).

Munca'Oțelarilor de aici a fost încununată,de succese de

au
noapte s-a produs cu 7,8 la sută mai 
planificată". Cei vîrstnici au plecat

Cutând se va elabora o nouă șarjă. Ca de fiecare dală, și acum 
priin-topilorul Dumitru Țerpea se cpnsullă cu.unul din oțelarii 

din echipa sa, Axente Tăhăsoiu, în le'gălură cu felul 'cum tre
buie să acționeze fiecare om.

Foto : O. PLECAN

seamă în primul trimestru — 3 947 tone de oțel'!. date-peste 
plan/ la aceasta aducînd o importantă contribuție. și organi
zațiile U.T.M.Ăde aici-prin5 grija cu care au urmărit câ fiecare ’ 
tînăr să-și realizeze cît mai bine sarcinile .de producție. Tn- . 
semnările pe careTe-ăm'făcut de lâ adunarea generală.amin
tită .confirmă,, de altfel, o asemenea preocupare.

zi n lăr - Inlrăm îR biroul maistrului-Con-OrCl y•Iu ' stantin Văsii de la laminorul rece.
y Maistrul e cufundat în lectura unor

hîrtii pe marginea cărora face mereu niște notații.
— La noi în uzină — ne spune tovarășul Văsii — se orga

nizează? săptămînal o zi a maistrului. In această zi ne întîlnim 
la club toți maiștrii și discutăm despre principalele probleme

MIHAI CARANFIL 
VASILE DINULESCU 

CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare pag. 2—3)

în curînd, în fața Școlii me
dii nr. 30 din Capitală vor 
răsări florile și iarba. Gră
dinarii sînt înșiși elevii, în 

timpul liber.

Foto: O. ARCAD1E

Cum vii dinspre 
Sinaia spre 

:Ploiești, îndată, 
ce treci de Cîmpina, 
în partea stîngă a șo
selei se profilează o 
colină care se întinde 
pe o distanță de ii 
km, ajungîhd aproape 
dc Băicoi. Această co
lină, care, cuprinde o 
suprafața de 170 de 
hectare, a fost acope
rită pînă acum un an 
cu salcîmi și tufe. De 
un an încoace însă 
înfățișarea ei s-a
transformat cu totul, 
înfloresc acum aici 
ncnumărați pomi
fructiferi. Parcă o 
mină de uriaș, peste 
noapte, a- tras cortina 
îndărătul căreia a 
apărut o livadă care 
sc-ntinde pe 170 dc 
hectare.

Cei ce au ■ schimbat 
fața locului, îmbră- 
cîndu-1 cu o haină în 
care toamnele, își vor 
revărsa bogăția fruc
telor, sînt tineri din 
întreprinderile și insti
tuțiile din Cîmpina, 
Băicoi, Breaza, Sinaia, 
care și-au dat întîlni- 
re, în număr marc, 
duminică de dumini
că, timp de un an de 
zile (în anotimpurile 
propice lucrului) pe a- 
cest șantier al muncii 
patriotice. Anul trecut 
au “participat la lucru 
aici peste 9 000 de ti
neri. Anul acesta, or
ganizațiile U.T.M. au 
mobilizat 8 500 dc ti
neri la această ac
țiune.

Au fost smulși din 
rădăcini salcîmii, cu 
tractoarele, au fost

scoase din pămînt 
cioatele, au fost strîn- 
se pietrele, s-a trans
portat pămînt în locu
rile cu stîncă dede
subt, s-a greblat și 
nivelat terenul, s-au 
amenajat terase în 
formă de potcoavă, 
s-au plantat pomii. Cu 
cîtva timp în urmă au 
fost prezenți aici 550 
de tinerj care au să
pat ultimele 1100 de 
gropi și au plantat ul
timii 1100 de cireși. 
Tinerii s-au angajat 
ca. ziua de 1 Mai?să-i 
găsească cu lucrul'is
prăvit. Și iată că au 
reușit. Vor trece anii 
și, ca azi, ca ieri, ti
nerii se vor întoarce 
să , îngrijească ceea ce 
au să'dit acum.

V. cabulea

înapoierea delegației R. P. Romîne 
de la funeraliile lui Dimităr Ganev

Vineri după-amiază s-a îna
poiat’în Capitală, venind .de la 
Sofia, delegația R. P. Romîne 
care a participat la. funeraliile 
tovarășului Dimităr 1 Ganev, 
membru al Biroului. Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele 

' Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, 
Avram. B.unacțu,. vicepreședin
te al Consiliului ;*de'Stat al

R. P. Romîne si loan Beldean, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Sofia,

La sosirea delegației, pe 
aeroportul Băneasa, au fost 
prezenți tovarășii Mihai.. Da- 
1 ea, secretar al C:C. al P:M:R., 
Ghizela Vas®, membru al-C.C. 
al-P:M;R., Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
activiști de partid și de stat.

A fost de față Gheorghi 
Bqgdanoy, ambasadorul R. P. 
Bulgaria i la' București.

(Agerpres)

Pentru 

otelăriile 

patriei
LA BRĂILA

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — La numai o 
săptămînă după plecarea spre 
oțelăriile Hunedoarei a unui 
tren marșrut încărcat cu 380 
tone de fier vechi, tinerii din 
orașul Brăila, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au trimis 
ieri după-amiază în cinstea zi
lei de 1 Mai și a zilei de 2 Mai, 
„Ziua tineretului din R.P.R.“ 
cel de al doilea tron încărcat 
cu peste 200 tone metal. La 
colectarea acestei cantități o 
contribuție importantă au a- 
du-s tinerii de la I.S.C.M., Li
zina de utilaj greu „Progresul", 
Uzina „Laminorul", D.R.N.C., 
Fabrica de ciment ,,Stînca", 
Complexul de industrializare 
a lemnului. Cu acest transport, 
cantitatea de fier Vechi colec
tată și trimisă oțelăriilor pa 
triei de tinerii din orașul Brăi 
la, se ridică la 1100 tone, cu 
400 tone mai mult decît anga 
jamentul luat în cinstea zile
lor de 1 Mai și 2 Mai.

LA PLOIEȘTI
PLOIEȘTI (de la corespon 

dentui nostru). — Unul dintre 
obiectivele principale ale mun
cii patriotice a tinerilor din o- 
rașul Ploiești îl constituie co
lectarea și predarea către oțe- 
lării a cît mai mult fier vechi. 
Rodul acțiunilor întreprinse 
de la începutul acestei luni și 
pînă duminica trecută s-a sol
dat cu trimiterea pe adresa o 
țelarilor hunedoreni — la 11 
și 18 aprilie — a două mari 
garnituri de tren cu metale 
vechi. Astfel, cantitatea totală 
de fier vechi colectată de la 
începutul acestui an se ridică 
la peste 4 700 tone.

In ziua de 24 aprilie o nouă 
garnitură de tren cu peste 600 
tone de metal a fost trimisă 
oțelăriilor.

.......     ■■■■• ---------------------- ------------------ ----------------------------------------- .’■■■■■■   ——       -  

SE CORECTEAZĂ O METAFORĂ

♦
O Imagine cotididitâ din. facultățile noastre : fmunca în labora
tor. în fotografie r- un aspect dintr-un laborator al Institutu

lui politehnic -din. Galați

Prietenii noștri din clasa-a;XI-a A trăiesc 
emoțiile ultimului trimestru dint viața lor șco- 

i Iară, ba încă de-pe aciim încep să cunoască fe
bra exa...

— Stop ! Un moment! Așa nu merge.
Există cuvinte pe care tradiția- le-a unit atât 

i de trainic incit, fără să fie vorba de locuțiuni, 
îți vin în minte, în mod automat împreună, 
neapărat împreună. Așa se. întâmplă, de pildă, 
cu „febra examenului". Acea „febră a exame- 

I nultii" care era cît pe ce să apară aici, 6 rîn- 
| duri mai sus. Păi de ce ? în loc să. te referi, 

adică, la situația obiectiv existentă, în loc să 
| vorbești despre pregătirea efectivă a candida- 
i ților, în loc să sublimezi trecerea în revistă a 

cunoștințelor, conform unui plan de bătaie, în 
loc să remarci verificarea finală de ansamblu 
a diferitelor compartimente completate separat 
mai înainte etc., dumneata să.iei comod pere
chea de cuvinte cununate de cine știe.cînd, 
inhați metafora gata servită pe tavă și s-o oferi: 
febra examenului, cică. Ia lasă ! E banal. E ne-

') Vezi „Scînteia tineretului" nr. 4466, 4483, 
1 4503, 4593,

serios.-Și, mai ales, e necorespunzător realității 
actuale.

Bine, dar ca stare de spirit?
Nici]măcar ca notație pentru starea de spirit.
In fața-maturității, elevii clasei a XI- A de la 

Școala1 medie „Dimitrie Cantemir" știu, bine
înțeles, că îi așteaptă un prag cu mult mai 
înalt^decît precedentele. Și se încordează. Dar 
nulpe liniile--urnii abstract termometru poate fi

pentru această ultimă etapă nu este din cale 
afară de încărcat. Pentru alții, acomodarea la 
un regim de lucru intens este dificilă (e cazul 
lui Codruț Coravu, Savu Girlagiu, al Elenei 
Țecoș și al altora) pentru că, la ei, noile solici
tări nu găsesc suporturi destul de consolidate 
de-a lungul anului — sau chiar anilor. Incit 
unii se plîng, cam cu jumătate de gură, de 
lipsa exercițiului. Căci formarea disciplinei

C R. © N II C A M A T U R I Z Ă R H ■)
măsurată modificarea adusă de ultimul tri
mestru. Dacă e vorba s-o urmărești pe vreun 
ecran, privește ceasul, cu creșterea numărului 
de ore destinate studiului zilnic. La cei mai 
mulți această creștere s-a realizat treptat. Pen
tru Cristian Țînțăreanu, Silvia Mihăilescu, Flo
rin Ionescu, Davy Herșcovici sau Lelia Florea, 
ca să dăm numai cîteva exemple, trecerea, este 
destul de lină : fiind obișnuiți cu o bună fixare 
a cunoștințelor la zi, programul autoimpus

muncii cere un timp mai îndelungat. Dar, fi
rește, nici acum nu-i prea târziu.

Numeroși sînt aceia care și-au propus un 
plan concret de muncă pentru recapitularea 
metodică a materiei. Atâtea capitole în fiecare 
săptămînă din care, defalcat, atît revine pentru 
ziua de azi. Pentru Doru Martie planificarea 
este, în .felul ei, o „noutate", totuși efectele le 
și resimte pozitiv. In vacanța de primăvară a 
recapitulat o data toată materia cerută la ma
turitate ; ce-i drept, a fost o revizie sumară,

dar^i-a folosit la recapitularea mai sistematică, 
planificată, pe care o efectuează in prezent. 
Parcurgerea , pentru a treia oară a acestei ma
terii,'începînd de la 25 mai pînă la examen, va 
găsi deci mai mult decit niște simple jaloane.

Și Doru, și alții, au înțeles acum — și odată 
pentru totdeauna: planificarea studiului înlă
tură panica din „ajun". Cu atât mai bine pentru 
ceijcare au descoperit asta mai din timp. Savu 
Gîrlagiu nu și-a stabilit însă nici pînă acum 
un, program pentru recapitulările obligatorii. Ar 
trebui sfătuit să nu'hamletizeze prea mult (g 
fitsau a nu fi constructor de nave) și să treacă de 
îndată la stabilirea raportului recapitulare- 
timp, învățînd cu ritmicitatea necesară. La ce 
bun tânguirile din final ? Știți, „ce ghinion, 
tocmai problema asta- n-am apucat s-o revăd"...

Asemenea ghinioane sînt previzibile. și toc
mai de aceea se pot înlătura din vreme.

Cam fiecare din cei 40 de elevi ai clasei își 
cunoaște așa-zisul punct slab. Chiar și cei mai 
bine pregătiți pot simți că în fortificații există, 
pe undeva, o fisură. Acum e momentul! De
pistat, împrejmuit, golul- cu pricina se reduce

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare-în-pag. a Il-a)



Școala medie de muzică și arie plastice din Constanța.
grup dintre cei mai buni elevi ai școlii, participant la Festiva

lul republican, la repetiție.
Foto: AGERPRES

I i întâlnim prezența pretutindeni tinde sînt tineri, 
ca unui adevărai atribut al tinereții. în coloanele 
entuziaste ce se îndreaptă cu o frecvență deveni
tă tradiție spre nenumăratele șantie re ale muncii 
patriotice, pe cărările însorite ale munților sau în 
amfiteatrele studențești, în pauzele tVe muncă pe 
ogoarele gospodăriilor colective sau la sfîrșitul

unor adunări U.T.M. în care se hotărăsc colectiv măsurile 
pentru mai bine — pretutindeni, cîntecul, acest prieten drag ai 
tineretului, este prezent însoți ndu-ne și înfrumu șețuidu-ne 
viața.

Există deja încetățenită în multe organizații U.T.M.. o buna 
tradiție în permanentizarea acțiunilor de învățare a cîntecelor, 
răspunzîndu-se astfel unor dorințe și pasiuni firești ale tinere
tului. Ne-am propus să urmăm cîteva din mulțimea itinerariilor 
străbătute de cîntece, să facem cunoștință cu ele acolo unde 
se transfigurează în realitate, acolo unde tinerii, depriflzîn 
du-le ritmul și sensul bogat al cuvintelor, cunosc ptâ’n cîntece 
o adevărată îmbogățire sufletească, dîndu-le totodatâî viabili
tate și forță de expresie. Am ales cîteva organizații din raionul 
23 August din Capitală : ;

Cintecul
Din sala de festivități a 

UZINEI DE MECANICA FINA 
răsună cintecul „Să fii partidu
lui oștean". Vibrația cuvintelor, 
căldura cu care sînt rostite — 
răsună ca o adevărată profe
siune de credință a tinerilor.

Sînt peste șaizeci — băieți 
și fete, toți din schimbul în
tâi. Au venit, elevi sîrguincioși 
la școala cîntecului, cu dorin
ța de a învăța. Atenți, ascultă 
explicațiile dirijorului — com
pozitorul Zaharia Popescu. 
Confruntă exactitatea versu
rilor scrise pe „fluturași" de 
hîrtie cu acelea frumos și vi
zibil caligrafiate pe un pa
nou.

— Pentru noi — ne spune 
Dumitru lordache, secretarul

■ i ompania teatrală ge- 
' noveză a oferit pu

blicului bucureștean 
o autentică întîlnire 
cu Commedia dell' 
Arte, cu spiritul ei, 
reconstituit, evident, 

cum nu se poate mai bine, așa după 
cum „Scrisoarea pierdută'' a lui 
Caragiale la Paris, s-a constituit, 
în interpretarea trupei romîne de 
comedie într-un spectacol model 
pentru spiritul marelui nostru dra
maturg.

A fost, după Picollo Teatro, un 
nou prilej reușit de a ne familiari
za, din acest punct de vedere, cu 
o tradiție teatrală strălucită, $i 
căldura cu care publicul nostru a 
întâmpinat arta actorilor italieni, 
unii dintre ei binecunoscuți .azi 
în întreaga patrie a lui Goldoni, 
a venit să afirme, la rîndul ei, un 
frumos succes.

JDespre comedia lui Goldoni, 
„Cei doi gemeni din Veneția", a- 
proape imposibil de povestit, deși 
arabescul încurcăturilor ei este de

înaripați în jocul lor de un frumos 
talent de comedie.

în rîrt'dul întâi vom sublinia, ast-, 
fel, cu satisfacție, prezența lui Al
berto Lionello venit din rtndurile 
teatrului de amatori și impus, încă 
din 1957, în teatrul profesionist,- 
unde anul trecut a cucerit cea-- 
mai înaltă distincție („Premio San 
Gencsio") înscriindu-se printre 
fruntașii artei actoricești italiene. 
In dublul rol — Zanetto — pros
tănacul și Tonino — istețul — 
Alberto Lionello face o adevărată 
demonstrație de, aș spune, actor 
complet. E, pe rînd, și cu o viteză 
a trecerii de la o situație la alta 
care i-a adus aplauzele, .cînd pros-; 
tănacul bogat Zanetto, speriat de 
ideea căsătoriei cu frumoasa Ro-- 
saura, atacat pe neașteptate și che-ț 
mat la un duel in care se apără 
cu uriașa-i umbrelă țărănească,', 
fricos și speriat de încurcăturile în 
care se vede intrat și din care, bie
tul de el, nu știe cum să mai iasă, 
tind istețul Tonino. în primul rol,: 
actorul își compune un profil a-

ceilalți. în sprijinul muncii 
dirijorului am pregătit mag
netofonul cu acest prim cîn
tec. l-am solicitat și pe so
liștii din brigada de agitație. 
Prezența lor — ne-am con
vins — e întotdeauna stimu
lativă.

...La scurt interval, în ace
eași după, amiază, la FABRI
CA DE MASE PLASTICE. 
Soneria a anunțat schimbului 
întâi încetarea lucrului.

Cursanții de la cercurile 
„Curs politic U.T.M", „Tră
săturile motralei socialiste" și 
„Bogățiile patriei" -- au ho
tărât să se întâlnească îndinte 
de seminar. Pînă la începere 
au aproape o oră, timp în 
care vor să învețe cu toții' a- -

— Putem să încercăm cu 
toții?

Răspunsul este, desigur, 
afirmativ.

...La alt interval de ore, în 
aceeași după amiază, un alt 
colectiv de tineri răspunde în 
același fel întrebării: „Putem 
să încercăm cu toții?". Sînt ti
neri din schimbul întâi al sec
ției matrițerie de la „ELEC- 
TROAPARATAJ". Și-au de
dicat cîteva ore din după a- 
miază învățării cîntecului „A- 
ceasta e patria mea“. I-au in
vitat și pe elevii din anii I și 
III ai școlii profesionale care, 
dimineața, au făcut practică 
în secția lor. învață acum îm
preună.
' Comitetul U.T.M. (secretar

prieten
comitetului U.T.M. — aseme
nea întâlniri ale tinerilor pen
tru a învăța noi cîntece sînt 
obișnuite. De altfel, cîntecul o: 
fost totdeauna prezent la mun
că patriotică, la învățămîntul 
politic, la adunările generale. 
Recent, comitetul U.T.M. și-a 
organizat în așa fel munca in
cit să răspundă cît mai bine 
unei inițiative și dorinței tine
rilor de a învăța în cinstea 
aniversării Eliberării cele mal 
frumoase cîntece despre patrie 
și partid, despre tinerețe, fru
musețea vieții noastre noi. 
Inițiativa tinerilor cunoaște 
astăzi o primă concretizare. Am 
început acțiunea în această zi, 
cu tinerii din schimbul de di
mineață; vom continua și cm

Se corectează o metaforă
(Urmare din pag. I)

pe zi ce trece. „Intăriturile" aduse sînt mai 
mari sau mai mici, după caz; uneori cer afurisit 
de mari eforturi, din pricina unor polițe mai 
vechi, neonorate la timpul lor. Uite, Ion Stîn- 
gu Nacu recunoaște singur că la limba și lite
ratura ramină are de recuperat rapid lungi și 
nejustificate pierderi din clasele a IX-a și a 
X-a. Nacu e un băiat cu calități, îi place spor
tul, îi place să gîndească și, nu de mult, la ana
liza matematică pentru teorema lui Lagrange 
a propus o altă demonstrație, simplă și bună, în 
locul celei predate în manual. Demonstrația va 
fi publicată în revista școlii. Dar cu lecturile 
stă prost, iar greșeli de ortografie se mai rătă
cesc în lucrările lui de control. Ceea ce, recu- 

un candidat la 
constructor de

noaște și el, e intolerabil pentru 
mecanică, virtual și „in spe“ 
avioane...

în general, cu cît cunoștințele 
clădite, cu atît mai atent este 
cercetează. Silvia Mihăilescu, cu 
naturii (biologie) și la istorie, 
sistematic lecțiile pe care nu se 
de sigură tocmai la aceste două 
Șerbănescu, fruntașa clasei, 
matematica claselor a VIII-X-a. Cristian Țîn- 
țăreanu, a cărui competență, claritate și sigu
ranță în expunere am admirat-o la o lecție de 
socialism științific, își propune să-și consoli
deze pregătirea la această materie. Și așa mai 
departe.

Ultimul trimestru și apropierea sfîrșitulut de 
an au pus cil acuitate problema alegerii dru
mului în viață. Pentru marea majoritate, îm
brățișarea profesiunii e o problemă, „actuală" 
încă de acum câțiva ani. Cine nu știe într-a 
Xl-a A, că Nicolae Barbu e un chimist pasio
nat, că încă dintr-a V-a Ion Popescu a hotărît 
să devină geolog, ori că Filip Anton va bate 
negreșit la porțile Institutului de artă drama
tică ? Calificativele celor de multă vreme deciși 
pentru o anumită profesiune reflectă, la mate-

sînt mai bine 
ochiul care le 
10 la științele 
recapitulează 

simte deajuns 
materii. Anca 

repetă cu rîvnă

riile tangente, interesul maxim al elevilor 
respectivi. Asta, aproape întotdeauna.

Există însă și excepții. Cu un calificativ li
mită la matematici, Mihai Andreescu, sincer 
îndrăgostit de frumusețea muncii la planșeta 
proiectantului, se visează arhitect. Evident, 
aici apare o contradicție în termen. Căci numai 
pasiunea pentru desen nu ajunge arhitectului. 
Mihaela Dobre nu s-a putut încă hotărî între 
chimie și pedagogie; ba chiar — cu oarecare 
naivitate — își propune să candideze la amin- 
două. Numai că deocamdată nu excelează la 
chimie, iar cit privește cariera de profesoară, 
recunoaște că „nu știe să se exprime".

Ar fi însă profund nedrept să se considere 
astfel de situații date definitiv, condamnate la 
nemișcare. Adevărul e că, în ultima vreme, An
dreescu face eforturi mai susținute la matema
tică, iar Mihaela luptă în două direcții : repetă 
chimia claselor a VIII-a-XI-a și rezumă oral, 
unei prietene, fiecare nouă carte citită, corec- 
tîndu-se continuu, cu gîndul că se află în "fața 
unor elevi, cîndva, în viitor.

Că „specializarea" timpurie nu trebuie să 
ocupe un loc în dauna celorlalte materii în 
timpul școlii medii — aceasta este concluzia re
zultată din brusca răzgîndire a Leliei Florea. 
De cînd era mică Lelia se vedea în halatul alb 
de medic. Dar iată că acum, în clasa a Xl-a, 
cu puțin înainte de ultima etapă, motive de 
sănătate o determină să renunțe la vechiul 
proiect. Va îmbrățișa, în schimb, matematica. 
La Lelia pregătirea pentru matematică nu a 
fost niciodată mai prejos decît. pregătirea pen
tru științele naturii. îneît virajul se execută 
fără primejdie, dacă nu și fără regret.

Iată, dar, în puține cuvinte, cum se prezintă 
starea de spirit a clasei cu aproximativ două 
luni înaintea examenului de maturitate. Să se 
cheme aceasta, cu termenul de mult intrat în 
uz, „febră ?“ Nu, n-am zice. De aceea l-am 
respins la începutul acestei cronici.

Dar poate că e prea devreme ? Bine, atunci 
vom mai vedea.

celași cîntec : „Tineretmân
dria țării". Comitetul U.T.M. 
pe fabrică le-a apreciat iniția
tiva și le-a acordat tot spri
jinul.

Iată-i, la bibliotecă, adu
nați ca prieteni ai cîntecului. 
la prima lor „lecție". Tineri ca 
Angela Gîdiuță, Elena. Co- 
man, Didina Vasilescu, Marian 
Clrigorescu, care la seminar ii. 
n-au pic de' stânjeneală, pen- 
trVi că se pregătesc minuțios 
și din vreme, acum pare-se că 
sîni: emoționați.

Dar iată-l și pe „profesor". 
Răs^wnzînd invitației, utemis- 
tul l^icolae Racu, student în 
anul II la Conservatorul „Ci- 
prian Porumb eseu", își inau- 

, gureaÂtă, anticipînd, profesia 
într-o atmosferă prietenească: 
toți sînt tineri ca și el și dor
nici să învețe. Metodic, ex
plică cîntecul. prezentând date 
biografice ale autorilor — 
sompozitm'ul Alfred Mendel
sohn și poetul Ion Brad. Tînă
rul dirijor cîntă clar fiecare 
frază muzicală-, fiecare strofă. 
Reia prima strofă cu cîțiva. 
Sînt Ion Răcaru, Mihai Cro- 
veanu, Mihai Ralița. Au voci 
frumoase, prețuite de toți, și 
ca artiști „veterani" în bri
gada artistică au venit să dea 
o mînă de ajutor. Tinerii îi 
urmăresc fredonînd. Apoi :

Brigada

ștmițîficâ

|>f teren

căminul cultural

Eli- 
vor 
mai

Dumitru Andrei) și-a alcătuit 
un plan privind desfășurarea 
acțiunii de învățare a cîntece
lor. Cerem amănunte.

— Pînă la aniversarea 
berării patriei, utemiștii 
să învețe opt dintre cele
frumoase cîntece închinate 
partidului și patriei socialiste 
— ne spune tov. Dumitru An
drei. In fabrică, e drept, 
n-avem decît un singur diri
jor. Dar avem 120 de coriști — 
și activitatea formației noas
tre corale în confruntarea ce
lui de-al Vil-lea concurs a 
fost apreciată, obținînd un loc 
de frunte pe raion. Cel 
prețios 
primul 
cînte. 
mici 
Apoi, la joile tineretului, 
grupe de secții, cu toți tinerii 
din toate schimburile. Ne-am 
gîndit ca în pauzele de lucru, 
la stația de radioficare 
transmitem “ 
care se învață în cursul unei 
săptămâni. Începutul din a- 
ceastă săptămână se anunță de 
bun augur.

★
La această activitate tine

rească, alături de utemiștii ce
lor , trei organizații din raio
nul 23 August am întâlnit și 
activiști ai comitetelor orășe
nesc și raional U.T.M.

L-am rugat pe tovarășul 
Gheorghe Rafiu, secretar al

mai 
ajutor ni-l pot da în- 
rînd cei ce să
Cum ? Mai în

colective pe secții.
' ’ pe

să 
zilnic cîntecul

Comitetului raional U.T.M. 23 
August, să ne vorbească des
pre măsurile luate în spriji
nul prietenilor cîntecului.

— Multe organizații U.T.M. 
din raionul nostru au în acțiu
nea de învățare a cîntece
lor o experiență îndelun
gată. Avem în întreprinde
rile raionului numeroase for
mații corale. La îmbogăți
rea activității acestora o con
tribuție importantă o aduc și 
utemiștii. Dar prieteni ai cîn
tecului e firesc să fie nu nu
mai artiștii amatori, ci toți ti
nerii. De aceea, în îndrumă
rile date organizațiilor U.T.M. 
i-am sfătuit să folosească la 
răspîndirea cîntecelor în mase 
coriștii; să înscrie în emisiu
nea pentru tineret de la sta
ția de radioficare „Cîntecul 
săptămânii", să-l înscrie și în 
programul diferitelor activi
tăți ale organizației noastre 
cum ar fi: joile tineretului, 
învățămîntul politic, serile 
cultural-distractive, munca 
patriotică etc.

Aș mai vrea să subliniez 
importanța dirijorului. Este 
știut că în organizațiile cu un 
număr mic de utemiști nu 
există formații corale și, deci, 
nici dirijori. De altfel nici 
chiar în întreprinderile mai 
mari n-avem întotdeauna pu
ternice formații corale, iar un 
singur dirijor nu poate învăța 
dintr-o dată sute de tineri. 
Consider bună inițiativa co
mitetului orășenesc U.T.M. de 
a ajuta organizațiile de bază 
solicitând concursul studenți
lor conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". E un sprijin ca
lificat, cu duble rezultate: 
pentru prietenii cîntecului, 
dar și pentru viitoarele pro
moții de dirijori ai institutu
lui care au prilejul unei folo
sitoare și necesare practici. > 

Tot ca o măsură în sprijinul 
prietenilor cîntecului, am ho
tărît să înscriem 
tea casei noastre 
cultură o rubrică 
tecul săptămânii".

Prin asemenea acțiuni și 
altele care, fără îndoială, se 
vor naște în organizațiile 
U.T.M. vom căuta să răspun
dem inițiativei tinerilor de a 
învăța noi cîntece în întâmpi
narea sărbătorii Eliberării pa
triei.

in activita- 
raionăle de 
nouă: „Cîn-

FLORICA POPA I

(Urmări din pag. I)

Pe lingă 
din comuna Hălmagiu, raionul 
Gurahonț, își desfășoară acti
vitatea o brigadă științifică. 
Deseori specialiștii se întâl
nesc cu colectiviști. Săptămîna 
aceasta membrii brigăzii au 
fost oaspeții colectiviștilor din 
satul Chisa. La căminul cultu
ral de aici, în fața unui public 
numeros, membrii brigăzii au 
lămurit o seamă de probleme 
de medicină umană, de știin
ță. In curînd brigada va merge 
și la Hălmăgel.

TURCU OCTAVIAN
corespondent voluntar

o logică perfectă, nu vom spune 
mai mult decît că ilustrează via
bilitatea, prospețimea și farmecul 
inepuizabil al unei opere menite 
să înfrunte veacurile, înscriind glo
ria universală a unui maestru al 
teatrului de comedie. Spectacolul, 
cum spuneam, reconstituie, mi se 
pare cuvîntul cel mai potrivit, at
mosfera Commediei deliArte, înce* 
pîna cu scenografia (Gianfranco 
Padovani) dictată în esență de 
cadrul în care la vremea lor se dă
deau aceste spectacole, îndeosebi 
piețele orașelor, indicînd decorul în 
stricta lui funcționalitate, și păs- 
trînd naivitatea convenției ca pe 
un parfum de epocă. Incepînd de 
aici se manifestă prezența fanteziei 
regizorului, cunoscutul om de tea
tru Luigi Squarzina, dramaturg re
putat, distins cu numeroase pre
mii. Și trebuie spus că direcția ar
tistică excelează îndeosebi -în mo
dul cum a fost gîndită mișcarea 
scenică, îneît se poate spune că, 
urmărind-o, în broderia ei savan
tă, ai senzația transpunerii geo
metrice în spațiu a complicațiilor 
inepuizabile ale acțiunii. Aceeași 
fantezie se cuvine subliniată în în
drumarea actorilor, majoritatea

nume, mergtnd de la grimasa pros
tănacului speriat, pînă la mișcarea 
leneșă și glasul domol și bîlbîit. în 
cel de-al doilea rol e semeț, țan
țoș, frumos, cuceritor, sigur de el,\ 
cu un mers înțepat, cu un glas tu
nător, repede și cu aplomb. Și tn-i 
că o dată trecerile, care la un mo
ment dat ciihninează prin viteza, 
transformării, subliniază o remm-î 
cabila mobilitate actoricească, sus
ținută de un temperament artistic] 
cu totiil deosebit.

Foarte bune au fast, apoi, ac
trițele Paola Mannoni (Rosaura)] 
și LuciUa .Modacehi (Beatrice), tju-l 
tind montat partitura lor și cu o. 
pasiune demnă de relevat. In sftr-î 
șit, Omero Antoniitti și Margheri-; 
ta Guzzinati .(Bvighella și ‘Colom- 
bina), Giulio Brogi (Arlecchino),\ 
Mario Bardella -(doctorul Balan-i 
zoni), Camillo Milli (Pancrazio),' 
Eros Pagni (iLelio), Emilio Cap-l 
puccio (Florindo).

Un ansambhi unitar, talentat, 
pasionat, plin de vervă și contri
buind la realizarea autenticității și\ 
mai ales a sentimentului de spon
taneitate n situațiilor.

Joacă sub soarele dimineții.

Foto: O. ARCADIE
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Serbare cultural-sportivă

Colectiviștii din comuna Spnncenata, raionul Drugănești-Olt, lucrează intens 
la însămînfatul porumbului pe ultimele suprafețe.

Foto: AGERPRES

Comitetul raional U.T.M., în 
colaborare cu comitetul 
cultură și artă și Consiliul ra
ional U.C.F.S. Hîrșova, au or
ganizat în comuna Topalu o 
serbare cultural-sportivă la ca
re au participat peste 200 de 
sportivi și 400 artiști amatori 
din întregul raion. Pe scena că
minului cultural — recent dat 
în folosință — au evoluat for
mația de cor din satul Stupina, 
formată din 80 de colectiviști,

de
brigăzi artistice, echipe de 
dansuri, recitatori, soliști vocali 
și instrumentiști. A plăcut în
deosebi suita de dansuri, pre
zentată de echipa căminului 
cultural din Stupina. In același 
timp, pe stadionul din comună 
peste 1500 spectatori au urmă
rit cu viu interes întrecerile de 
fotbal, volei, tir, atletism, în
treceri organizate în cadrul 
Spartachiadeî republicane în 
iaze interasociații și pentru tre-

cerea normelor în vederea ob
ținerii Insignei de polisportiv. 
O impresie deosebită a lăsat 
jocul fotbaliștilor din Hor ia, 
Tichilești și Topalu. Peste 60 de 
tineri au obținut cu această o- 
cazie insigna de polisportiv. 
Serbarea cultural-sportivă s-a 
încheiat cu un frumos program 
de dans în aer liber.

COTOROBAI GUINEA 
corespondent voluntar

DINU SĂRARU

Tînăra Laurenția Dorneanu, la borantă la Fabrica de lapte pral 
„Rarăul" din Cîmpulung Moldo venesc este și o sîrguincioasă 

elevă in clasa a IX-a serală a Școlii medii din localitate.
Foto i L NEGREA

ale producției, ne împărtășim experiența în muncă. Miine, la 
ziua maistrului, voi vorbi eu.

Răsfoim referatul maistrului Văsii. Titlul e semnificativ 
pentru scopul său — generalizarea experienței înaintate ■; 
,XJum am contribuit la realizarea ritmică a sarcinilor de plan 
prin ridicarea calificării oamenilor". Extragem din el cîteva 
elemente care compun, în esență, o experiență verificată de 
practică. O primă idee— maistrul este răspunzător de pregă
tirea oamenilor din schimbul său. „Ca maistru — se spune 
în referat — m-am îngrijit ca toți oamenii din schimbul meu 
să frecventeze cursurile de ridicare a calificării". (Ne amin
tim că în catalogul de prezență la cursurile de ridicare a 
calificării frecvența oamenilor din schimbul maistrului Văsii 
era de sută la sută).

O altă idee a referatului este aplicarea neîntârziată în 
producție a celor învățate. „Lecțiile sînt predate de șeful sec
ției și de ceilalți ingineri. Mie ca maistru îmi revine sarcina 
să asigur aplicarea în practică a cunoștințelor însușite". 
Aflăm că pentru aceasta maistrul a participat el însuși la 
cursuri, a fost permanent la curent cu tot ce s-a predat. A- 
ceasta l-a ajutat să insiste pentru însușirea unor probleme 
tehnice mai dificile ; șutarea corespunzătoare, asigurarea în
cărcării metalice etc. Ca modalități a folosit demonstrațiile 
practice pe care le-au susținut, prin rotație, toți cursanții.

Completăm cele extrase din referatul maistrului cu două 
fapte concludente. Schimbul maistrului Văsii este posesorul 
fanionului de schimb fruntaș în întrecere pe anul 1963 și de 
schimb evidențiat pe primul trimestru al acestui an.

O ZI LA

~ In secția laminare la rece. Sec-
(JVCl tiu lucrează. în jurul a două mașini

* însă s-au strîns cîțiva lăcătuși, elec
tricieni, un inginer tânăr. Azi, la ora aceasta, începe ofensiva 
pentru cîteva îmbunătățiri aduse acestor două mașini. Ele 
trebuie să rezolve creșterea productivității laminării la rece 
a benzilor din rulourile mari care au început să sosească aici 
de la Hunedoara. Una din mașini — de laminare — trebuie 
să lucreze reversibil. Trebuie adaptată în acest scop. Alta, de 
curățat oxidul, trebuie adaptată, de asemenea, să lucreze cu 
dimensiuni mai mari. Tînărul inginer Ion Marinca și-a adu
nat ajutoarele și s-a apucat de lucru.

„Am vrea — spune el — ca cel mai târziu în 10-12 zile să 
putem lucra bine cu aceste mașini și să atingem astfel indici 
de productivitate mai ridicați".

/A / / /l/l Telefoanele din uzină sună toate
(JrCl 11AJU deodată. Aparatele de teleșpicher

sînt toate odată deschise. în fiecare 
zi la aceeași oră : operativa.’Se face apelul: în difuzoare se 
aud pe rînd voci diferite, reprezentând fiecare o secție. Sînt 
comunicate într-un limbaj extrem de laconic cifre, în care se 
concentrează de fapt eforturile a sute și sute de oameni în 
ultimele 24 de ore. Indicativul îndeplinirii planului de pro
ducție este cel mai important. — Oțelăria: 110. Fabrica de 
dolomită : 122. Platine : 112: Laminorul de tablă, profile, la
minorul la rece... se aud mereu cifre.

începe apoi o conversație rapidă, operativă, prin care sînt 
puse la punct între ele diverse păreri- și relații dintre o sec
ție și alta. Oțelăria să facă încă un efort, e nevoie de încă o 
șarjă dintr-o anumită marcă de oțel. Se poate ? — Se poate ! 
— spune vocea de la oțelărie. între două secții s-a ivit o 
neînțelegere cu privire la niște cuțite — scule.

— Să le împărțiți frățește — spune inginerul șef.
— S-a clarificat — spune mecanicul șef.
— Să fie grăbită reparația ascensorului de la cuptorul 

de var !
— Să fie grăbită aducerea țaglelor de la Hunedoara, pen

tru laminarea fierului beton...
— Să fie recuperate deșeurile de cărămizi refractare...
Una cîte una, toate acele lucruri menite să reglementeze 

bunul mers al muncii uzinei sînt lămurite. Pentru încă 24 
de ore este astfel asigurat tot ce poate să facă posibil comu
nicarea la operativa următoare a altor realizări la. fel de 
bune.

oțeluri,- elaborate în timpul nopții am căutat să aflăm ce mă
suri au fost stabilite pentru a asigura laminarea la toleranțe 
restrînse.

Să le redăm așa cum ne-au fost prezentate. Automatiza
rea regimului termic la cuptoarele cu propulsie în scopul 
încălzirii uniforme a lingourilor. Pe lîngă aspectul economic 
(se reduce consumul de combustibil) măsura are de astă dată 
și o altă importanță. La foarfecă de sudat la cald se experi
menta un dispozitiv conceput de inginerul Traian Niculescu 
de la secția metrologie a uzinei care înregistrează tempera
tura ce se găsește în fluxul tehnologic de laminare. Momentul 
este interesant. Puținele clipe cît banda înroșită întârzie în 
fața cajei finisoare sînt necesare deoarece bucata de metal 
incandescent nu trebuie să aibă nici un grad peste tempera
tura prescrisă. Altfel este compromisă ideea laminării la tole
ranțe restrînse.

...La sfîrșitul schimbului am trecut din nou pe la lamino
rul de platine. Am consemnat realizările din acea zu Indicele 
intensiv al laminoarelor a sporit cu 3,7 la sută, pe ora efec
tivă față de cifra planificată, întreaga cantitate de platine 
fiind laminată la toleranțe restrînse. Economia de metal obți
nută în acea zi se adăuga de fapt celor 921 tone realizate în 
primul trimestru.

Ora
Mesaroș Jana, o tînăra munci

toare din secția tuburi flexibile pen
tru semănători, a fost ieri primită în

11 De la laminoriștii reșițeni aflase-
\JrCl //«/5 un fapt: confrații lor de la Oțe

lul Roșu au dobîndit o bună expe
riență în laminarea la toleranțe restrînse.

Fiindcă în această zi se lucra cu una din noile mărci de

partid.
„Azi a fost pentru mine o zi de producție deosebită. To

tul mi s-a părut azi în secție mai frumos, mai important. Azi 
am început o serie nouă de 3 000 de tuburi. Toate fetele au 
muncit azi cu acest gînd : să terminăm pînă mîine tuburile și



VARA SANIE
ȘI IARNA CAR

împreună cu lucrările agrico
le din actuala campanie, la or
dinea zilei sînt și construcțiile 
zootehnice. începute în această 
perioadă, ele vor putea fi termi
nate la timp.

în legătură cu aceste preocu
pări ale colectiviștilor, am avut, 
recent, o scurtă convorbire cu 
tovarășul Ion Negrea, vicepre- 
ședințe al Consiliului agricol 
raional Sf. Gheorghe.

— Cîte construcții zootehnice 
se vor ridica anul acesta în 
raion?

— Dat fiind faptul că numă
rul animalelor proprietate ob
ștească va spori la 27 500 bo
vine din care 13 700 vaci cu 
lapte și juninci, al oilor la 
49 000 capete, al porcinelor la 
10 000, cele 36 de gospodării 
colective și-au planificat să 
construiască un număr cores
punzător de adăposturi. Se vor 
înălța 29 de grajduri pentru 
bovine, 15 saivane pentru oi, 4 
maternități pentru scroafe, 4 
hale pentru păsări precum 
și alte 46 construcții diferite : 
silozuri, remize pentru atelaje, 
bascule etc. Mai avem de ter
minat vreo 10 construcții ră
mase de anul trecut.

— Ce lucrări se fac în mo
mentul de față pentru ca toate 
construcțiile planificate să fie 
terminate și date în folosință 
la timp ?

— Acum, în majoritatea gos
podăriilor colective, printr-o 
repartizare judicioasă a forțe
lor existente se transportă ma
terialele de construcții pe locu
rile stabilite în planurile de 
amplasare. Căutăm să realizăm 
construcții trainice și cît mai 
ieftine prin valorificarea tutu
ror resurselor locale. Lemnul, 
bunăoară, e procurat în mare 
parte pe plan local din defri
șările care se fac pe pășunile 
și tinetele naturale. Cărămizile 
se fac în gospodării, iar pentru 
piatră și var, gospodăriile își 
deschid cariere și amenajează 
varnițe. în vederea extinderii 
metodelor bune consiliul agri
col raional a organizat de cu
tând, un schimb de experiență 
la G.A.C. Bod, unde au parti
cipat toți brigadierii și șefii 
echipelor de construcții din 
toate gospodăriile colective. 
Cei prezenți au vizitat și con
strucțiile zootehnice din G.A.C. 
Bod. Constructorii de aici au 
împărtășit oaspeților din expe
riența lor. în momentul de față 
în multe părți au început lu
crările propriu zise.

Acest succint tablou prezen
tat de tovarășul vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional 
Sf. Gheorghe l-am văzut în... 
desfășurare, cu ocazia raidului 
pe care l-am întreprins prin 
cîteva gospodării colective.

Pentru acest an — datorită 
sporirii numărului de animale 
— colectiviștii din Hărman și-au 
propus să mai ridice încă un 
grajd modern cu o capacitate 
de 250 capete pentru vite mari,

cu linie de decovil, cu adăpă
tori automate, canalizare și lu
mină electrică. De asemenea, 
vor mai face cîteva construcții 
pastorale, demontabile, pentru 
taberele de vară. Acestora din 
urmă li s-a dat prioritate pentru 
ca o dată cu începerea pășuna- 
tului să fie gata. Echipele de 
constructori în care lucrează 
mulți tineri, au fost repartizate 
în toate punctele de lucru încă 
din luna februarie. Principalul 
material — lemnul — a fost 
procurat din raza... pășunilor. 
Copaci răzleți, pilcuri de arbori 
de pe izlazuri au fost defrișate 
încă din iarnă.
U.T.M. din gospodărie 
lizat atunci zilnic cîte 
de tineri care au tăiat 
au selecționat lemnul 
stîlpi, grinzi, 
Acum, se lucrează intens.

Organizația 
a mobi- 

30-40 
copacii, 
pentru 

căpriori etc. 
Pe

însemnări despre 
organizarea 

și desfășurarea 
lucrărilor 

la construcțiile 
zootehnice ale G.A.C. 

din raionul 
Sf. Gheorghe

lîngă fiecare echipă sînt repar
tizați zilnic cîte 10—15 tineri, 
care efectuează lucrările neca- 
lificate. Tot ei transportă ma
terialele necesare la locul de 
muncă al dulgherilor. Peste pu
țin timp, cînd animalele vor fi 
scoase la pășunat, vor fi gata 
șapte adăposturi.

Multe inițiative au avut co
lectiviștii în procurarea și 
transportul materialelor nece
sare construirii grajdului mo
dern pentru vaci. De la cariera 
de piatră din apropiere au 
transportat pînă acum peste 70 
de metri cubi de piatră și ba
last. Toți tinerii conductori de 
atelaje, precum și încărcătorii 
de pe autocamioane, au adus o 
contribuție însemnată la procu
rarea acestor materiale. în ace
lași timp alți tineri au partici
pat la demolarea unor con
strucții vechi, nefolositoare, 
din care s-au asigurat peste 
60 000 de cărămizi. Lucrările de 
construcție au și început. Fun
dația grajdului s-a terminat și 
s-a trecut la înălțarea zidării
lor. Zilnic la aceste lucrări or
ganizația U.T.M. din G.A.C. 
mobilizează cîte 10—20 de ti
neri din fiecare brigadă în așa 
fel încît să nu fie stingherite 
lucrările din campanie.

O situație bună am întîlnit și 
la alte unități din raion. La 
Hăghig, Tărlungeni, Hălchiu, 
s-a confecționat, pe plan local, 
întreaga cantitate de cărămidă 
necesară. G.A.C. Prejmer are 
deja gata 110 000 bucăți de că-

rămidă. Colectiviștii din Chi- 
chiș, Ilieni, Budila au transpor
tat din vadurile apelor prundiș 
și nisip pentru fundații. La 
locul construcțiilor zootehnice 
din G.A.C. Budila e deja trans
portată o mare cantitate de 
prundiș și nisip precum și 100 
mc de piatră. Colectiviștii din 
Vîrgheșu și-au amenajat cîteva 
varnițe în care au ars tot varul 
care le este lor necesar, cît și 
pentru nevoile celorlalte gos
podării din jur: Araciu, Aita 
Măre etc.

Colectiviștii din Prejmer lu
crează de zor la grajdul pentru 
200 capete bovine, rămas ne
terminat de anul trecut. Lucră
rile sînt avansate, se execută 
acoperișul și se fac amenajările 
interioare. De asemenea, se 
desfășoară într-un ritm susținut 
lucrările la hala pentru păsări.

Mai puțină preocupare față 
de organizarea și desfășurarea 
acestei acțiuni actuale am în
tîlnit în gospodăriile colective 
din Bicsad, Bodoc, Sîntiohlun- 
ca, Ozun etc. Colectiviștii din 
Bicsad, de exemplu, n-au în
ceput nici o construcție planifi
cată pentru anul acesta. N-au 
terminat, încă, nici grajdul ră
mas de anul trecut. La șarpantă 
a rămas în toamnă, acolo e și 
acum. Construcția din piatră 
cioplită, a ridicat mult prețul de 
cost: 1600—1700 lei pe cap de 
animal. Asta în vreme ce alte 
gospodării vecine au realizat 
construcții din cărămidă mult 
mai ieftine: 700 lei pe cap de 
animal. O fi piatra la îndemîna 
lor, dar dacă fasonatul ei costă 
așa de mult, folosirea ei nu-i 
avantajoasă. în consecință, 
pentru anul acesta este bine să 
fie preluată și de aătre colecti
viștii din Bicsad experiența 
bună a vecinilor lor, care și-au 
confecționat cărămidă și au fo
losit material lemnos din defri
șări, economisind astfel multe 
zeci de mii de lei.

Multe brațe de muncă sînt 
antrenate acum la executarea 
lucrărilor din campanie. Există 
însă posibilitatea ca o mare 
parte a colectiviștilor să fie re
partizați să lucreze la construc
țiile zootehnice, pentru ca și 
aici lucrările să se desfășoare 
într-un ritm susținut în vede
rea realizării unor adăposturi 
trainice, ieftine și la timp. Or
ganizațiile U.T.M. pot și au da
toria să aducă o contribuție cît 
mai mare la intensificarea rit
mului de construcție și desfă
șurarea ritmică a lucrărilor. 
Tinerii, mobilizați într-un nu
măr corespunzător de către or
ganizațiile U.T.M., pot participa 
la transportul materialelor, la 
manevrarea lor, la executarea 
lucrărilor de fundații etc., con
tribuind astfel la realizarea 
prevederilor planului G.A.C. în 
termenele prevăzute.

VASILE CĂBULEA 
IOAN MARCOVICI

Aeroclubul regional Brașov. Instructorul Ti ti Enăchescu dă ultimele indicații tînărului plano- 
list Corneliu Popovici (strungar la. Uzina de tractoare, secția sculărie), care a stabilit un 

nou record personal.
Foto O. ARCADIE

Pregătiri ale 
fotbaliștilor bulgari

PE SCURT

„O verificare' 
utilă, joc fru
mos și rapid" 
— așa aprecia
ză comentato
rul 
TASS 
nirea 
dintre 

de
și R. P. 

joi la

Sosirea ambasadorului 
Republicii Argentina 
în Republica Populară 

Romînă

La '24 aprilie a sosit la Bucu
rești Joss Maria Garcia Alva
rez De Toledo, ' ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Argentina în Re
publica Populară Romînă.

La sosire, Jose Maria Garcia 
Alvarez De Toledo ă fost salu
tat de Gheorghe Luca, direc
torul Protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe/. •

+
Ministrul S.U.A. în R. P. 

Romînă, William A. Crâwford, 
a oferit vineri o recepție cu 
prilejul turneului în țara 
noastră al corului Colegiului 
„Oberlin" din S.U.A.

La recepție au luat parte 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
muzicieni, critici muzicali, zia
riști și alți-oameni de cultură 
și artă.

★
La Casa Scriitorilor „Mihail 

Sadoveanu“ din Capitala a a- 
vut loc vineri un festitâtl Sha- 
kespeare organizat de Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă, 
cu prilejul împlinirii a. 40'0 de 
ani de la nașterea marelui 
scriitor englez. Cuvintul de 
deschidere a fost rostit de 
acad. Mihai Beniuc, iar despre 
viața și opera lui William Sha
kespeare a vorbit dramaturgul 
Horia Lovinescu. Fory Etterle, 
Tanți Cocea, Septimiu Sever, 
artiști emeriți, și actorii Mit- 
zur a Arghozi, Val Săndulescu 
și Ludovic Antal au citit frag
mente din opera scriitorului în 
traducerile lui Mihail Emines- 
cu, Mihail Sebastian, Tudor 
Vianu, Mihnea Gheorghiu- Ion 
Frunzetti și N. Argintescu- 
Amza.

Au fost de față scriitori, cri
tici literari și un numeros pu
blic.

(Agerpres)

Prin Decret al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne a fost conferit ordi
nul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne" clasă I tovară
șului Mihai Burcă, pentru ac
tivitate îndelungată în mișca
rea muncitorească și merite 
deosebite în opera de constru
ire a socialismului. ■

Tovarășului Barbu Solomon, 
pentru activitate în mișcarea 
muncitorească și contribuția 
adusă la opera de construirea 
socialismului, i_a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa I.

Pentru merite în opera ■ de 
construire a socialismului,, to
varășului Constantin Prisnea 
i-a fost conferit „Ordinul 
Muncii" clasa I.

★
Vineri după-amiază Acade

mia R. P. Romîne a sărbăto
rit în cadrul unei ședințe fes
tive pe acad. Gh. Atanasiu cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani. în’ numele Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, acad. 
Șerban Țițeica a felicitat pe 
sărbătorit. Au mai luat cuvîn- 
tul academicienii Horia Hulu
bei, Eugen Bădărău, Sabba 
Ștefănescu și cercetătorul Ti
tus Neștianu de la centrul de 
cercetări geofizice. Vorbitorii 
au relevat fructuoasa activi
tate științifică și didactică- a 
sărbătoritului, prețuirea de 
care el șe bucură atît în țară, 
cît și peste hotare, datorită 
cercetărilor în domeniile foto- 
electricității, opticii, geofizicii. 
Ei au subliniat devotamentul 
și abnegația cu care acad. Gh. 
Atanasiu — unul din creato
rii școlii romînești de geolo
gie — a muncit timp de peste 
42 de ani ca profesor și cer
cetător.

în cuvîntul său, acad. Gh, 
Atanasiu și-a exprimat mul
țumirea și recunoștința pentru 
sprijinul multilateral pe care 
partidul și guvernul îl acordă 
dezvoltării științelor, satisfac
ția de a-și putea pune cunoș
tințele și capacitatea sa de 
muncă în sluj a cauzei mărețe 
a construirii socialismului în 
țara noastră.

o-® In prima zi a 
turneului interna, 
țional de polo pe 
apă de la Magde
burg echipa R. P. 
Romîne a învins cu 
scorul de 10—0 (2— 
0 ; 2—0; 4—0; 2—0) 
echipa R. P. Polone. 
Selecționata R. D. 
Germane a reușit 
să facă meci nul: 
4—4 (0—3; 2—0;
1—0; 1—1) cu favo
rita competiției, e- 
chipa R. P. Ungare. 
Iugoslavia a cîștigat 
cu 3—1 (1—0 ; 2—0; 
0—1; 0—0) jocul cu 
Suedia.

box dintre echipa 
limpică a țării noastre 
și formația R.P.D. Co
reene. în prima întîlni- 
re, pugiliștii romîni au 
terminat victorioși cu 
scorul de 5—3. Și de 
data aceasta se vor 
desfășura întâlniri la 8 
categorii de greutate, 
în fruntea programului 
se situează meciul re
vanșă dintre campio
nul coreean Kim In 
Sen și C. Ciucă (în 
prima partidă Kim In 
Sen a obținut victoria 
la puncte). în acest 
meci, echipa romînă 
va fi alcătuită din : C. 
Ciucă, N. Puiu, C. Bu- 
zuliuc, I. Mihalik, N. 
Calița, C. Niculescu, 
V. Badea și I. Monea.

slovaca. Prima etapă: 
Praga—Pardubice (122 
km) a revenjt polone
zului Staron în 2h 43’ 
09" care l-a învins la 
sprint pe Ion Braharu 
(R.P. Romînă). Etapa 
a doua Pardubice-Ces- 
ke Budejovice (206 
km) disputată vineri 
a fost cîștigată de 
polonezul Zielinski în 
5I1 După două
etape în clasamentul 
general individual 
conduce Zielinski ur
mat de coechipierii săi 
Staron și Gazda. Pe 
locul 4 se află ciclistul 
romîn Ion Braharu. 
Astăzi are loc etapa 
a 3-a Ceske Budejo
vice — Praga iar du
minică ultima : circuit 
pe străzile orașului 
Praga.

agenției 
întîl- 

amicală 
echipele 

fotbal ale 
Bulgaria, 
Kiev și

olimpice 
U.R.S.S. 
disputată 
terminată cu scorul de 1—0 
în favoarea gazdelor. Unicul 
punct al partidei a fost înscris 
în minutul 48 de interul stân
ga Krasnițki, care a pătruns 
singur printre apărătorii ad- 
verși și a trimis imparabil ba
lonul în plasă. Ambele echipe 
au avut perioade egale de 
dominare. în minutul 9, por
tarul bulgar Pașolov a salvat 
printr-un plonjon o minge .pe
riculoasă trasă de Bazilevici. 
Cîteva minute mai tîrziu, 
oaspeții au avut ocazia să e- 
galeze, dar balonul expediat 
cu capul de Dîșkov s-a lovit 
în bară. „Olimpicii" bulgari au 
jucat foarte rapid în atac, re- 
marcîndu-se îndeosebi aripa 
dreaptă Popov și mijlocașul 
dreapta Panev. După meci, 
antrenorul echipei U.R.S.S., 
Andrei Starostin, a declarat că 
a fost impresionat de jocul 
tehnic al apărării bulgare și de 
viteza atacanților.

Vedere din noul centru al orașului Deva

ROȘU„OȚELUL

® Vineri în ziua 
a doua a turneului 
internațional de 
polo pe apă de la 
Magdeburg echipa 
TI. P. Romîne a cîș
tigat cu scorul de 
6—1 (1—0: 2-0. 2—0; 
1—1) jocul cu echi
pa Suediei. Punc
tele au fost rea
lizate d'e Kroner (3), 
Zahan (2) și Mărcu. 
lescu. Alte rezulta
te : R. D. Germană 
— R. P. Polonă 
10—0 ; Iugoslavia —" 
R. P. Ungară 6—2. 
în meciul următor 
echipa romînă întâl
nește formația R.P. 
Ungare.

Orarul curselor de avioane 
în ziua de 30 aprilie

Agendă muzicală
Constantin Bugeanu continuă in

teresanta sa activitate de reînnoire 
â repertoriilor vieții concertistice 
a Capitalei prin prezentarea unor 
manifestări dedicate exclusiv unor 
prime audiții : Programul de luni 
seara va cuprinde trei lucrări con
certante a trei reputați compozitori 
contemporani : Paul Hindemith 
Concertul pentru violă și orchestră, 
Igor Strawinski — Concertul pen
tru pian și orchestră de suflători 
și Alban Berg — Concertul pentru 
vioară și orchestră.

Soliști — trei tineri interpreți 
hucureșteni : Ludovic Lang,. Liana 
Șerbescu și Avy Abramovich

Interesantul ciclu de audiții ex
perimentale organizat de Studioul 
Conservatorului bucureștean se va 
luigi zilele acestea cu o suită de 
audiții dedicate în mod special u- 
nor lucrări de cameră. Primele 
manifestări de acest gen vor cu
prinde (în comentariul unor cunos- 
c.uți muzicieni, membri ai corpului 
didactic al Conservatorului), cîteva 
Cvartete cu clarinet de Mozart, 
Brahms și Vieru, Canzone din 
„Sacrae Symphonie" de G. Gabriel- 
li, Simfonia de cameră op. 9 de 
Schonberg, Cvartetul Op. 4 de A. 
Berg, „In memoriam Dylan Tho
mas11 de I. Strawinski, Ofranda mu
zicală de Bach și „Ciocanul fără 
slăpîn“ de Pierre Boulez.

• A început com
petiția ciclis'tă inter
națională pe etape la 
care participă rutieri 
din R.P. Polonă, R.P. 
Romînă și R.S. Ceho-

• Ieri a sosit în 
Capitală echipa o- 
limpică de fotbal a 
R. S. Cehoslovace 
care va întîlni du
minică pe stadionul 
„23 August" echipa 
olimpică a țării 
noastre. La - sosire 
pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au 
fost întâmpinați de 
reprezentanți ai fe
derației de specia
litate. Astăzi dimi
neață echipa ceho
slovacă se. va an
trena pe stadionul 
„23 August".

• Turneul final al 
campionatului mondial 
feminin de baschet a 
început la Lima cu 
disputarea jocului 
U.R.S.S. — Iugoslavia. 
Baschetbalistele sovie
tice au repurtat victo
ria cu scorul de 73—45 
(35—18). în ziua a 
doua a turneului S.U.A. 
va juca cu R. S. Ceho
slovacă, iar Peru va 
întîlni Iugoslavia.

masculină 
„Polonia* 
turneul în 
jucînd la

cu echipa

să fie toate de cea mai 
seamnă că și eu mi-aro

bună calitate. Dacă izbutim asta în- 
făcut datoria așa cum se cuvine".

Pe pereții halei turnătoriei de 
oțel a apărut un panou. Nici chiar 
un ziar nu putea fi prezent atît de 

operativ la evenimentul care se petrecuse în secțieSchim
bul condus de maistrul Ion Giuruiescu a realizat astăzi, in 
cinstea zilei de 1 Mai, recordul lunii la turnare : 14 tone". 
Aveam să aflăm că la sfîrșitul schimbului panoul nu mai era 
actual. Băieții din schimbul maistrului Giuruiescu (e cel mai 
tînăr schimb, ne spune șeful secției. în acest schimb lucrează 
și Dumitru Ghițescu, și Nicolae Cătuna, și Ion Iacobaș — 
fruntașii noștri pe anul 1963), adăugaseră celor 14 tone încă 
5. Poate că la sfîrșitul schimbului s-a scris un nou panou. 
Așa-i în întrecere.

Ora

schimbului s-a scris un nou panou.

zxzx Ia secția laminare la rece, lăcă»Qra 13,00 tușul inovator Alexandru Zamti- 
' rescu stă de cîteva ore în fața dispo

zitivului realizat și montat pentru probă la una din misiu
nile de laminare a benzilor. Aparatul trebuie să măsoare 
automat grosimea benzii și să semnaleze abaterile. Două 
beculețe pîlpîie într-un semn — că măsurarea se face exact. 
E mulțumit și muncitorul de la mașină. Nu mai trebuie acum 
să oprească mereu mașina și să măsoare cu micrometrul 
banda. Cîștigă astfel mult timp. Și producția mașinii e, deci, 
mult sporită.

„Intenționez — ne spune inovatorul — să duc mai de
parte concepția inovației mele. Vreau s-o fac în așa fel încît. 
dispozitivul să efectueze nu numai măsurarea ci și comenzile 
de corecție a abaterilor. Totul mi-e limpede acum".

• Duminică diminea
ță de la ora 10 stadio
nul Republicii va găz
dui meciul revanșă de

• Echipa 
de baschet 
și-a început 
Iugoslavia, 
Belgrad
Steaua roșie. Formația 
iugoslavă a cîștigat cu 
scorul de 65—64 (36— 
26).

(Agerpres)

Pentru a veni în sprijinul publi
cului călător care se deplasează cu 
prilejul zilei de 1 Mai, întreprin
derea de transporturi aeriene „Ta- 
rom“ va introduce în ziua de 30 
aprilie curse suplimentare pe di
recțiile ce leagă Capitala cu ora
șele Deva, Cluj, Satu Mare, Tg. 
Mureș, Sibiu și Baia Mare. Cu a- 
ceastă ocazie cursa București—Ti
mișoara se va efectua de un avion 
modem turbopropulsor de tip 11-18, 
care va parcurge această distanță 
numai în 40 minute. Cursa de Ora
dea va fi efectuată cu avioane 
IL-14.

★
Orarul curselor de avioane în 

ziua de 30 aprilie 1964 este urmă
torul : București-Sibiu-Cluj : pi, 
7,25, sos. 9,35; la întoarcere pl. 
9,55, sos. 12,05. Bucureștî-Cluj-Baia 
Mare : pl. 7,45, sos. 10,15; la în
toarcere pl. 10,35, sos. 13,05. Bucu- 
rești-Bacău-Suceava : pl. 7,55, sos. 
10,10; la întoarcere pl. 10,30, sos.
12.45. București-Craiova-Arad : pl.
8.45, sos. 10,55; la întoarcere pl. 
11,20, sos. 13,35. București-Oradea : 
pl. 9,35, sos. 11,35; Ia întoarcere 
pl. 11,55, sos. 13,55. București-Tg. 
Mureș-Cluj : pl. 14,35, sos. 16,30; 
la întoarcere pl. 16,50, sos. 18,45.

București-Cluj-Satu Mare: pl. 14,55, 
sos. 17,25; la întoarcere pl. 7,05, 
sos. 9,45. București-Bacău-îași: pl. 
16,00, sos 18,00; la întoarcere pl.
18.15, sos. 20,10. București-Timișoa- 
ra (cu 11-18) : pl. 10,00, sos. 10,40; 
la întoarcere pl. 11,55, sos. 12,35. 
București-Sibiu : pl. 10,30, sos. 
11,40; la întoarcere pl. 12,05, sos.
13.15. București-Tulcea : pl. 11,00, 
sos. 12,15; la întoarcere pl. 12,30, 
sos. 13,45. București-Tg. Mureș- 
Cluj : pl. 12,35, sos. 14,30; la în
toarcere pl. 14,50, sos. 16,45. Bucu- 
rești-Timișoara-Arad : pl. 15,15, 
sos. 17,10; la întoarcere pl. 17,30, 
sos. 19,25. București-Oradea j pl. 
15,30, sos. 17,10; la întoarcere: pl. 
17,50, soș. 19,30. București-Deva : 
pl. 16,1.5 sos. .17,40; Ia întoarcere 
pl. 18,00, sos. 19,27.

Or arul curselor suplimentare 
este următdrul : București-Deva i 
pl. 13,00, sos. 14,25; Ia întoarcere 
pl. 14,40, sos. 16,05. București-CIuj- 
Satu Mare : pl. 14,00, sos. 16,25; 
la întoarcere pl. 16,40, sos. 19,10. 
București-Tg. Mureș-Cluj: pl. 14,15, 
sps. 16,05; Ia. întoarcere pl. 16,25, 
sos. 18,15. București-Sibiu-Baia Ma
re-. pl. 13,30, sos. 15,55; la întoar
cere pl. 16,10, sos. 18,40.

(Agerpres)

CINE MATOG
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). 
FRAȚII CORSICANI : Bucu
rești (9; 11,15; 13,30;
18,30; 20,45), Tomis
11; 13,30; 16; 18,30;
Melodia (9,30; 11,45; 1
16,30; 19; 21,15), Modern (9,30; 
11,45; 14* 16,15; 18,45; 21). UN 
SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ : 
Union (15; 17; 19; 21), Ferentari 
(14; 16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 
18; 20). MIRACOLUL RUS
— (ambele serii) : Carpați (10; 
14,45; 18,30). ZILE DE FIOR ȘI 
RÎS: Capitol (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), Excelsior
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;

14,15;

20.30) , Floreasca (10; 16; 18,15;
20.30) . LINGĂ TINE TRĂIESC

14.30) . LA ÎNCEPUTUL SECO
LULUI : Grivița (18; 20). HAM
LET : Victoria (9,30; 12,30;
15; 17,45; 20,20). CASCADA
DIAVOLULUI: Central (10,15; 
12,15; 14,15; 16,15; 18,30;
20.30) . O FI ASTA DRAGOS
TE ? : Lumina (9,30—14 în con
tinuare; 16; 18,15; 20,30). DOM-

tate și la echipele conduse de Ola Muller, Ion Irimia și Iosif 
Halorei. O singură rămînere în urmă — reparația ascensoru
lui. Șeful secției, fiind la fața locului, stabilește măsurile ne
cesare. Electricienii își adună toate forțele pentru îndeplini
rea angajamentului.

Inginerul Ion Tonea ne invită să 
asistăm la cea mai nouă realizare 
tehnică a secției : turnarea cilindri

lor din fonta pentru laminoare prin tratament cu magneziu. 
Aveam să aflăm astfel despre un nou participant la între
cerea socialistă : Academia R.P.R.

Turnarea cilindrilor din fontă pentru laminoare (piese a 
căror greutate variază între 0,5—7 tone) a dat ani de zile 
multă bătaie de cap muncitorilor din turnătoria de pe malul 
Timișului. Toate eforturile lor se opreau, de obicei, în același 
punct: fonta nu întrunea calitățile fizico-chimice pentru a 
înlocui oțelul. Depășirea acestui „punct mort” era de impor
tanță capitală, se realiza o însemnată economie de oțel. Un 

;; mesaj către Academia R.P.R. și în întrecere s-au întîlnit în
tr-un plan simultan și comun eforturile științei cu cele ale 
practicii. Rezultatul: azi se toarnă la „Oțelul Roșu" în locul 
cilindrilor din oțel, cilindri di.a fontă. Ciclul de fabricare al 
acestora se reduce astfel aproape la jumătate. Tratamentul cu 
magneziu asigura fontei calități noi : rezistența la șocuri^ 
elasticitate și durabilitate dublă.

Ora 12,30
zx « n on Colectivul de inovații de la la-Om 13,30 minorul da. tablă s-a întrunit pentru 

' o scurta analiză. Colectivul a pornit
prin secție, ca să descopere alte locuri de muncă și mașini 
unde sînt posibile noi inovații și raționalizări. La ora aceasta 
se scriau pe hîrtie concluziile raidului. „Să £ie studiată posi
bilitatea realizării următoarelor inovații și perfecționări;

1. Dispozitiv de ghidaj la caja de laminare.
2. Perfecționarea tehnologiei de laminare a oțelurilor cu 

proprietăți deosebite decît cele cu care se lucrează în mod 
curent".

Lista continuă...

~ f 4 /A La aceasta ora încep să se con-(JTCI 14*40 tureze realizările dintr-o zi de mun-
* că. Rezultatele obținute întregeau de

fapt realizările obținute în primul trimestru, realizări despre 
care ne-a relatat tovarășul Dumitru Andrei, directorul uzinei.

„Pe primul trimestru toți indicatorii de plan au fost în
depliniți și depășiți. Sporul obținut în primul trimestru la 
producția globală este de peste 3 000 000 lei, iar al producției 
marfă este de 5 348 000 lei. Economiile realizate prin reduce
rea prețului de cost se cifrează la peste 2 150 000 lei, produc
tivitatea muncii fiind depășită cu 2,5 la sută". Aici tovarășul 
director a făcut o precizare. „Toate aceste rezultate se situ
ează peste angajamentele stabilite la începutul anului. In 
legătură cu acest aspect trebuie arătat că la „Oțelul Roșu" co
lectivul și-a sporit angajamentele la toate sortimentele care 
au asigurată desfacerea — oțel, platină, tablă, profile.~

Tot ca o preocupare permanentă pe care am urmărit-o 
cu toată consecvența se înscrie și acțiunea de mică mecani
zare, lucrări care au urmărit să ne asigure o capacitate spo
rită de producție. în planul de măsuri tehnico-organizatorice 
sînt cuprinse 17 asemenea prevederi. O parte din ele s-au și 
aplicat, efectul lor practic este îmbucurător, pentru altele s-a 
întocmit documentația tehnică, iar unele sînt în faza de pro
iectare. Economiile preconizate prin aplicarea lucrărilor de 
mică mecanizare însumînd peste 2 000 000 lei“.

...Am părăsit biroul tovarășului director convingîndu-ne 
de un fapt. Colectivul de la „Oțelul Roșu" este hotărît ca an
gajamentele să fie nu numai îndeplinite ci chiar depășite.

Cei trei membri ai colectivului 
postului utemist de control de la sec
ția mecanică pornesc într-un raid.Ora 14,00

Să-i însoțim și noi.
Muncitorii acestei —T-,--------„--------------- ,

jat să scurteze cu două zile reparația capitală a cuptoarelor 
fabricii de var și dolomită. Tinerii s-au ținut de cuvînt. Ar
tur Scheiber a reparat sistemul de ventilație cu 3 zile mai 
devreme ; Petru Nicolae, Sabin Falișan și Ladislau Baur au 
înlocuit armătura cu două zile mai devreme. Aceleași rezul-

secții, în majoritate tineri, s-au anga-

Sirena uzinei sună prelung. Un 
schimb și-a terminat lucrul, un altul 
și-l începe. Ce a reușit să înfăptuias

că unul va fi continuat de celălalt. Un schimb în uzină este 
de fapt și o foarte scurtă etapă a întrecerii socialiste. Reali
zările, cifrele de producție din dimineața acestei zile încă 
n-au fost centralizate dar avem suficiente dovezi să le cre
dem la fel de îmbucurătoare ca pe cele de ieri, ca pe,cele din 
fiecare zi a acestui an.

Cu acest sentiment se întorc acasă cei care ies acum, în
tr-un șir masiv de pe poarta uzinei, același sentiment îl au 
cei care le-au luat locul pentru următoarele 8 ore de muncă.

Ora 15
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R A F E
NIȘOARA... BARBĂ ALBAS
TRĂ: Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). PROGRAM DE 
FILME PENTRU COPII : Doina 
(dimineața). ÎMPĂRĂȚIA O- 
GLINZILOR STRÎMBE, PIRINUL 
CÎNTĂ : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). GERMANIE, 
STELUȚELE TALE: Giulești 
(10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), 
înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,15), Bucegi (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Buzești
(15,30; 17,45; 20), Arta (10; 12; 
16; 18,15; 20,30). DEZRĂDÂCI- 
NAȚII : Cultural (10,30; 15; 17; 
19; 21). ÎNDRĂGOSTITUL : Da
cia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21),

Televiziune
SÎMBATĂ' 25 APRILIE. 1964

19.00: Jurnalul televiziunii; 
19.10: Pentru copii: Expediție... 
spre necunocute; 20.00: Tudor 
(partea I): 21.30: In fața hărții; 
21.40: Frumoasa Galateeâ. in 
încheierp: Buletin de știri- Bu
letin meteorologic.

rț
- COMBINATUL CHIMIC 
•TiRNAVENI

•HÎRTIE 
: FOTOGRAFICĂ

e subțire seu cur fon. cu emulsie
• ne bâzăbremura de argint
• In diferite grâdâțir

J MOALE-BM. NMMALhN
• SPECIALĂ-B.3. C0NTRA3T-B.C.

O nouă serie de călătorii peste hotare

O. N. T. „Carpați"
primește înscrieri la agențiile și filialele sale din toată țara 

pentru următoarele călătorii :

în R. S. Cehoslovacă :

22 — 31 mai și 28 mai — 6 iunie, cu trenul pe itinerariul: 
București — Budapesta — Praga, cu excursie la Karlovi- 
Văry — Brno — Bratislava — București.

23 mai — 5 iunie și 29 mai — 11 iunie, cu autocarul pe 
itinerariul: București — Budapesta — Bratislava — Brno — 
Tele — Hradee — Cesky. Budejovice — Hlubko — Tabor — 
Pilsen — Karlovi-Vary — București.

în U.R.S.S.

31 mai — 14 iunie, cu trenul, pe itinerariul : București — 
Kiev — Erevan — Tbilisi — Suhumi — Odesa — București.

în R. P. Ungară.

24 — 31 mai și 29 mai — 5 iunie, excursie cu trenul de la 
București la Budapesta.

23 — 31 mai, excursie cu trenul, organizată pentru tineret, 
pe itinerariul : București — Pecs — Budapesta (ședere trei 

zile, la Pecs și patru zile la Budapesta).

în R. P. Polonă.

20 — 28 mai, cu trenul, pe itinerariul : București — Vicșani 
— Cracovia — Via Radom — Varșovia — Via Lublin — 
București.



Sărbătorirea Zilei mondiale de luptă I
a tineretului împotriva colonialismului, *

I 
jestan intimaitonan t mitinguri, _ 
letninarii, conferințe, reprezentau- I 
fii tineretului fi iludenfilor Repu. | 
blieii Populare Romine fi-au ex- _ 
primat in nenumărate rin duri so- I 
lidarltatea cu lupta eroică a po- I 
poarelor, tineretului din țările ■ 
asuprite 'de imperialism pentru I 
dobîndirea dreptului sacru 'de a fi ■ 

I
I 
I 
I 
I 
I

pentru coexistență pașnică
eri după-amiază, la
Casa de culturi a. ti- 
neretului din raio
nul Tudor Vladimi- 
rescu a avut loc o 
adunare consacrată 
sărbătoririi zilei de 

24 aprilie, Ziua mondială de
luptă a tineretului împotriva colo
nialismului; pentru coexistență
pașnică. La adunare au luat parte 
numeroși tineri muncitori din în
treprinderile bucureștene, elevi și 
studenți etc.

Printre participanți sc găseau 
reprezentanți ai studenților din 
tarile socialiste, din numeroase 
state din Europa, Asia, Africa și 
America Latină care învață în ca
pitala patriei noastre — București.

Adunarea a fost deschisă de 
Iov. C. Chițimia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
București. A luat apoi cuvîntul 
Iov. Petre Enache, secretar al C.C. 
al U.T.M.

Vorbitorul a arătat că tineretul 
patriei noastre împreună cu tînă-

dt tliberara a popoarelor reprezin
tă c partt conftitutivă a procesu
lui revoluționar mondial confir
mând comunitatea de interese ale 
popoarelor țărilor lagărului socia
list, ale clasei muncitoare, din ță
rile capitaliste și ale mișcării de 
eliberare națională a popoarelor 
din Asia, Africa, America Latină, 
asuprite de imperialism.

Tineretul nostru, alături de tînă- 
ra generație a lumii, se pronunță 
cu fermitate, în cadrul unor mari 
manifestații de masă, adunări, 
mitinguri pentru lichidarea ulti
melor rămășițe ale colonialismu
lui, împotriva manevrelor neo- 
colonialiște, pentru stăvilirea ac
țiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, pentru pa.ee și pro
gres social. Federația Mondială a 
Tineretului Democrat și Uniunea 
Internațională a Studenților, or
ganizații internaționale democrati
ce, care reunesc mase largi de ti
neret și studenți din întreaga 
lume, de diferite convingeri poli
tice, filozofice și religioase, ini-

festlri intirnofionali t mitinguri,

stăpînul propriilor destine, pentru 
cucerirea și consolidarea inde
pendenței naționale.

In șirul marilor acțiuni și ma
nifestații internaționale ale tinerei 
generații a lumii în sprijinul cau
zei popoarelor, tineretului și stu
denților din țările coloniale sau 
recent independente se înscrie și 
Forumul mondial de solidaritate 
a tineretului și studenților în 
lupta pentru independență, elibe
rare națională, pentru pace, care 
va avea loc la Moscova în 
luna septembrie a.c. Tineretul pa
triei noastre, U.T.M. și U.A.S.R. 
sprijină organizarea acestui Forum 
mondial în care văd o facțiune in
ternațională menită să- contribuie

Intervențiile reprezentanților romîni la

• Sesiunea Comisiei

pentru Europa

Evmiimitele din Lnns

GENEVA 24 — Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian lonescu, 
transmite : In cadrul lucrărilor 
celei de-a 19-a sesiuni a Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa au continuat dezbate
rile în legătură cu aplicarea în 
practică a Declarației asupra 
afectării pentru scopuri paș
nice a mijloacelor și resurse
lor eliberate ca urmare a 
dezarmării.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
cestor dezbateri, reprezentan
tul R. P. Romîne, Marin Oltea- 
nu, a subliniat că Comisia E- 
conomică pentru Europa a și 
inițiat efectuarea unui studiu 
în legătură cu consecințele 
economice ale dezarmării pe 
plan european. El a arătat tot
odată că aportul Comisiei nu 
ar trebui să se limiteze la ela-

• Conferința pentru comerț

Aspect de la adunare Foto: N. STELORIAN

borarea unui studiu asupra 
consecințelor dezarmării în do
meniul mîinii de lucru, ci ar 
trebui să se extindă, de aseme
nea, la examinarea concretă a 
consecințelor sociale și econo
mice ale dezarmării în cele 
mai. importante sectoare ale 
economiei europene.

In continuarea ședinței de 
joi s-au mai discutat: contri
buția Comisiei la programele 
Națiunilor Unite pentru ajuto
rarea țărilor în curs de dez
voltare și punerea în aplicare 
a rezoluției Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la acțiu
nile în domeniul dezvoltării 
industriale, problemele de e- 
nergie în Europa și productivi
tatea muncii. în aceeași zi a 
avut loc și o reuniune a con
silierilor economici principali.

SUEDIA : Aspect de la 
poziția O.N.T. „Carpați 
ganizată. în orașul suedez 
Goteborg. In prim plan : Ma
cheta construcțiilor de la 

Mamaia

Proiect de creare a Republicii
langanica și Zanzibar

ra generație de pe toate meridia
nele lumii sărbătorește ziua mon
dială a tineretului dc luptă împo
triva colonialismului, pentru 
coexistență pașnică, cerînd să se 
pună capăt odiosului sistem colo
nial, să înceteze manevrele neo- 
colonialiste de subminare a inde
pendenței și suveranității statelor 
care au pășit recent pe drumul 
dezvoltării de sine stătătoare. 
Odată cu aceasta tînăra generație 
se pronunță cu fermitate pentru 
victoria principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme so
cial-politice diferite, pentru de
zarmare. pentru zădărnicirea unel
tirilor' cercurilor imperialiste 
agresive, pentru menținerea și 
apărarea păcii.

Sub ochii, noștri, sistemul colo
nial se prăbușește 'definitiv sub 
presiunea mișcării de eliberare na
țională, a luptei eroice duse de 
popoarele asuprite pentru sfărî- 
marea cătușelor robiei coloniale.' 
Existența sistemului mondial so
cialist, sprijinul multilateral acor
dat dc țările socialiste mișcării de 
eliberare, solidaritatea activă a 
proletariatului din metropole au 
creat condiții deosebit de favo
rabile renașterii naționale a po
poarelor subjugate de imperialism, 
luptei pentru lichidarea definitivă 
1 colonialismului;-stib~ toate fort 
mele.

Că o importantă forță revoluțio
nară a contemporaneității, lupta

țiază și sprijină multiple acțiuni 
menite să ducă la închegarea uni
tății tinerei generații împotriva 
colonialismului și imperialismu
lui.

Tovarășul Petre Enache a arătat 
mai departe : ■

Tineretul patriei noastre, U.T.M. 
și U.A.S.R. susțin cu hotărîre po
litica partidului și statului nostru 
de. întărire a unității și coeziunii 
lagărului socialist, de promovare 
cu consecvență a principiilor 
coexistenței pașnice între state cu 
sisteme sociale diferite, de spriji
nire activă a luptei de independen
ță națională a popoarelor.

Exprimînd sentimentele întregu
lui popor, statul nostru prin acti
vitatea sa pe plan extern, în ca
drul Organizației Națiunilor Unite 
și al altor organisme internaționa
le, a susținut și susține cu fermi
tate mișcarea de eliberare națio
nală, lupta popoarelor recent eli
berate de sub jugul colonial pen
tru consolidarea independenței de 
stat, pentru dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, lărgește 
continuu relațiile reciproc avan
tajoase cu tinerele state indepen
dente.

Tineretul și studenții patriei 
'.noastre și-au manifestat -și își 
manifestă solidaritatea cu tinerii 
care luptă împotriva colonialismu
lui,, pențnu cucerirea și consoli
darea independenței naționale.

De 'la. țrifrwnn diverselor ’.mahi-
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la întărirea unității de acțiune a 
tineretului și studenților din lu
mea întreagă în lupta pentru eli
berare națională, independență na
țională și pace, împotriva colo
nialismului, neocolonialismului și 
imperialismului.

Cu prilejul zilei de 24 aprilie, 
tinerii și tinerele patriei noastre 
urează noi succese popoarelor, ti
neretului și studenților din țările

GENEVA 24 — Trimisul spe
cial Agerpres, Adrian lonescu, 
transmite : Comisia a IlI-a a 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare 
examinează în prezent o pro
punere în legătură cu crearea 
unui fond de echipament al 
O.N.U., prezentată de Birma- 
nia, Etiopia, Iugoslavia, Nige
ria, Pakistan, R.A.U. și Afga
nistan.

Luînd cuvîntul la discuțiile 
în legătură cu această propu
nere, reprezentantul R. P. Ro
mîne, Nicolae Ecobescu, a ex
pus motivele pentru care dele
gația romînă sprijină propune
rea celor șapte țări și se pro
nunță pentru stabilirea unui 
fond de echipament al Națiu-

nilor Unite. Referindu-se la 
cele două căi pentru alimen
tarea acestui fond, preconizate 
de proiect — contribuții anu
ale benevole în raport cu ve
nitul național și economii re
alizate ca urmare a dezarmă
rii — vorbitorul a sugerat în
scrierea în proiectul de propu
nere a unei prevederi supli
mentare privind oportunitatea 
examinării posibilităților de 
utilizare a unui anumit pro
cent prelevat din bugetele mi
litare, ca o sursă de alimen
tare a acestui fond. Această 
propunere a R. P. Romîne — a 
spus el — ar corespunde ne
voilor urgente de ajutor ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

DAR-ES-SALAAM — Agen
țiile de presă anunță că la 
Dar-Es-Salaam a fost dat pu
blicității proiectul de lege cu 
privire la crearea Republicii 
Tanganica și Zanzibar. Potri
vit proiectului, președinte al 
noului stat unit urmează să 
devină Julius Nyerere, pre
ședintele Tanganicăi, iar vice
președinți — Abeid Karume, 
președintele Zanzibarului (prim 
vicepreședinte) și Rashidi Ka- 
wawa, actualul vicepreședinte 
al Tanganicăi.

Pentru a avea putere de lege 
proiectul necesită ratificarea 
sa de către Adunarea Națio- 
.nală a Tanganicăi și Consiliu
lui revoluționar al Zanziba
rului.

----------•----------

VIENTIANE 24 (Agerpres). 
— Joi a avut loc la Vientiane 
ședința „Comitetului revoluțio
nar", creat după lovitura de 
stat din 19 aprilie de către 
elementele de dreapta. In afa
ră de generalul Kouprasith 
Abhay, care a condus lovitura 
de stat, au mai luat parte alți 
20 de generali, reprezentând 
diverse districte militare. In 
seara aceleiași zile a fost dat 
publicității un comunicat în 
care se arată că s-a hotărît 
menținerea gitvernului de co
aliție, care va fi însă „modifi
cat și lărgit in conformitate cu 
actuala situație". Se mențio
nează, de asemenea, că va fi 
menținut în funcțiune „Comi
tetul revoluționar", care va a- 
vea ca sarcină „să urmărească 
îndeaproape activitatea guver
nului". Surse diplomatice cita
te de agențiile americane a- 
preciază că de fapt se urmă
rește ca în noul guvern „for
țele de stingă să se afle într-o 
poziție de inferioritate". De

Neo Lao 
la eveni- 
., Partidul
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Vizita delegației 
de energeticieni romîni 

in S.V.A.

WASHINGTON. — In conti
nuarea călătoriei pe care o idee 
in S.U.A., delegația de ener- 
geti'cieni romîni condusă de N. 
Gheorghiu, adjunct al ministru
lui minelor și energiei electri
ce, a vizitat in ultimele zile in
stalațiile energetice și sisterrtul 
de irigare din bazinul Colum
biei, situat în;. nord-vestuf 
S.U.A. Au fost vizitate printfq 
altețe, marile baraje, centralele 
hidroelectrice și: sistemele- ener
getice de la Grand Coulee’, 
Rocky, Reach, Dalles, districtul 
Chelan și dispeceratul sistemu
lui energetic al administrației 
Bonneville din Portland-Oregon.

Succesul 
balerinilor romîni 
la Teatrul Al fieri 

din Torino

Festivități
->

aniversării lui

1564

de la 
mar-

LONDRA 24 (Agerpres). — La 
23 aprilie în întreaga Anglie a 
fost inaugurat „Anul Shakespea
re". Semnalul de deschidere a a- 
ccstui important eveniment cultu
ral a fost dat în Stratford-upon- 
Avon, pitorescul orășel din centrul 
Angliei unde la 23 aprilie 
s-a născut marele „Will".

Sărbătorirea a 400 de ani 
nașterea lui Shakespeare este
cată prin numeroase festivități, 
spectacole și recitaluri date în 
întreaga Anglie. Au fost puse în 
vînzare microsioane conținînd 
operele complete ale marelui poet 
și dramaturg și a fost emisă o 
serie de timbre Shakespeare. In 
prezent, la Stratford-upon-Avon 

au sosit numeroși turiști din di
ferite țări. Se așteaptă ca în „Anul 
Shakespeare" orașul unde s-a năs-

și consolidarea independenței na
ționale, pentru făurirea unei vieți 
noi, pentru apărarea păcii, pentru 
progres social.

In încheiere, vorbitorul a spus : 
Popoarele și tineretul din aceste 

țări au în poporul și tineretul pa
triei noastre i 
încercați și de nădejde. ----
încredințați că nobila lor cauză va 
triumfa pe deplin, că nimic nu 
poate împiedica victoria luptei ti
neretului și popoarelor împotriva 
colonialismului, pentru coexisten
ță pașnică între țări cu sisteme 
social-politice diferite, pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
în întreaga lume.

Participanții la adunare, într-o 
atmosferă ■ de entuziasm, au adop- 

, tat mesaje către F.M.T.D. și U.I.S. 
După aceea a avut loc un 
col prezentat de Ansamblul artis
tic al U.T.M.

: ROMA. — Joi și-a început 
turneul în Italia, grupul de so
liști ai. corpului de balet al 
Teatrului de operă și .balet din 
București. Ei au dat ‘uh 'recital 
la Teatrul Al fieri din Torino- 
Referindu-se Ia primul' specta
col dat de soliștii-Operai din 
București, ziarul „11 Paese Sera" 
scrie : „DgbutuF artiștilor ro- ■ 
inîni a avut un succes răsună
tor.- La spectacol- a participai 
un public numeros care. i-a 
aplaudat îndelung, pe interpreți. 
chernîndu-i de mai multe ori la 
rampă".

consacrate
Shakespeare

cut și este înmormîntat marele 
poet să fie vizitat de veste un 
milion de persoane.

La festivitățile care au avut loc 
cu acest prilej, a participat o de
legație romînă condusă de Dumi
tru Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Conducătorul delegației a fosl 
primit de primarul orașului Strat- 
ford-upon-Avon. Joi după-amiază 
delegația a asistat la spectacolul 
de gală cu piesa „Henric al IV- 
lea". In cursul zilei de vineri de
legația a asistat la spectacolul 
piesa „Richard al II-lea" și a 
zitat orașul Coventry.

Ambasadorul R. P. Romîne
Londra, Al. Lăzăreanu, a depus o 
coroană la 'mormîhtul lui ' Sha
kespeare.

cu
vi-

la

Noi incidente în Cipru
NICOSIA 24 (Agerpres). — 

Planul prezentat de președin
tele Makarios corespunde an
gajamentelor guvernului și di
rectivelor O.N.U. pentru a se 
pune capăt vărsării- de sînge 
în Cipru, a declarat Antis 
Soteriades, înaltul comisar al 
Ciprului la Londra.

Pe de altă parte, agenția 
Reuter anunță că „noi ciocniri 
s-au înregistrat în Cipru după 
respingerea de către ciprioții 
turci a ofertei de pace a ci- 
prioților greci“. Incidentele 
s-au produs la Nicosia, în a- 
propiere de Kyrenia, în loca
litățile din preajma orașului 
Pathos, în regiunea Larnaca 
etc. Un purtător de cuvînt al 
forței O.N.U. a declarat la Ni
cosia ca în diferite locuri din

insulă au avut loc încăierări. 
Unități ale O.N.U. s-au depla
sat în grabă pentru a contri
bui la restabilirea ordinei.

La Ankara, primul ministru 
Indnu a dat publicității o pro
clamație în care apreciază că 
disputa în jurul problemei ci
priote va fi de lungă durată și 
cere poporului turc să fie pre
gătit pentru încordare și sa
crificii.

In Cipru, forța O.N.U. ur
mează să fie completată la în
ceputul săptămînii viitoare cu 
1 000 de militari finlandezi. 
Primul ministru al Finlandei, 
R. Lehto, a inspectat la Hel
sinki detașamentele finlande
ze care urmează să plece pe 
calea aerului în Cipru.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
In legătură cu încercarea de 
lovitură de stat militară la 
Vientiane, agenția TASS a- 
nunță că a fost publicat pro
iectul sovietic de mesaj co
mun al copreședinților Confe
rinței de la Geneva în proble
ma Laosului adresat conducă
torilor celor trei forțe politice 
din Laos și guvernelor statelor 
participante la această confe
rință.

In proiectul de mesaj sînt 
condamnate acțiunile celor 
care au organizat lovitura de 
stat militară la Vientiane și 
se reafirmă sprijinul deplin 
față de acordurile de la geneva 
și guvernul de coaliție al uni-

tății naționale. In proiect se 
exprimă speranța că în Laos 
vor fi „înlăturate toate obsta
colele din calea îndeplinirii 
normale de către guvernul de 
coaliție a funcțiilor sale“ și că 
„persoanele, care s-au ridicat 
împotriva acordurilor de la 
Geneva și a guvernului de coa
liție vor înceta imediat acțiu
nile lor ilegale".

Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. a transmis 
proiectul de mesaj Ambasadei 
Marii Britanii din Moscova.

Copreședinții sovietic și en
glez au făcut un schimb de 
scrisori în legătură cu ulti
mele evenimente din Vien
tiane.

altfel, în comunicat se arată că 
acest Comitet revoluționar „va 
propune și recomanda persoa
nele potrivite să intre in gu
vern".

Vineri dimineața, după ce 
cu o seară înainte s-a întors 
de la Luang Prabang, prințul 
Suvanna Fumma s-a întîlnit cu 
membrii cabinetului pentru a 
analiza liotărîrile Comitetului 
revoluționar. In comunicatul 
guvernamental s-a anunțat că 
au fost acceptate aceste liotă- 
rîri în do.ința de a soluționa 
criza laoțiană.

Joi seara, după publicarea 
comunicatului „Comitetului re
voluționar", postul de radio 
Vocea Laosului a transmis o 
declarație a Comitetului Cen
tral al partidului 
Haksat cu privire 
mentele din Laos.
Neo Lao Haksat, se spune în 
declarație, recunoaște mimai 
un guvern — guvernul de co
aliție națională creat dc către 
cele trei grupări politice, în 
conformitate cu acordurile de 
la Zurich și Valea Ulcioarelor, 
condus de prințul Suvanna 
Fumma și alcătuit din repre
zentanții celor trei părți". Li 
sprijină și colaborează numai, 
cu acest guvern și nu va recu
noaște vreun guvern alcătuit 
de gruparea din care face pețr- 
te generalul Abhay. Declarația 
cuprinde, de asemenea, un a- 
pel către 'poporul laoțian în 
care îl cheamă să rămînă unit 
in jurul guvernului de coaliție 
națională, în vederea creării 
unui Laos pașnic, neutru, in
dependent, democratic și unit.

In încheiere, declarația cere 
copreședinților Conferinței de 
la Geneva, țărilor participante 
la această conferință și Comi
siei internaționale de suprave
ghere și control să adopte mă
suri urgente în sprijinul res
pectării acordurilor de la Ge
neva cu privire la Laos.

Danemarca :■ Aspect de la expoziția de la Charlottenlund. Fotografia înfățișează cel mai mare 
și cel mai mic exemplar canin prezentat în cadrul expoziției

POLFOTO COPENHAGA

VIENA. — Delegația de ziariști 
romîni care se află în Austria la 
invitația Serviciului federal de 
presă al Austriei, și-a continuat 
vizita prin țară. Au fost vizitate 
mai multe întreprinderi indus
triale din landul Stiria.

Joi după-amiază, delegația a 
fost primită de către șeful guver
nului landului Stiria, Josef Krai- 
ner, care a oferit o masă în cin
stea ziariștilor romîni.

SEUL. — Cîteva sute de stu- 
denți ai Universității naționale 
din Seul au participat joi la o 
adunare de protest împotriva 
supravegherii de către autori
tăți a activității din căminele 
studențești. Participanții la a- 
dunare au adoptat o rezoluție 
în care avertizează că vor or
ganiza noi demonstrații în ca
zul în care guvernul nu renun
ță la supravegherea căminelor. 
Rezoluția denunță încercările 
autorităților de a semăna dis
cordie în rîndul studenților.

TAȘKENT. — La Tașkent 
au luat sfîrșit lucrările sesiu
nii comitetului științific-con- 
sultativ al Agenției internațio
nale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.).

Participanții • la sesiune — 
oameni de știință atomiști din 
Anglia, Brazilia, Canada, Fran
ța, India, S.U.A. și Uniunea 
Sovietică — au examinat pro
blemele activității laboratoare
lor Agenției pentru 
energiei atomice în 
pașnice.

și să participe la conferințele 
pentru dezarmare.

Declarația arată, de aseme
nea, că hotărîrea adoptată de 
guvernele U.R.S.S., S.U.A. și 
Angliei, privind reducerea 
producției de materiale fisio
nabile pentru scopuri milita
re, constituie un nou succes 
pe calea destinderii prin me
toda tratativelor.

■folosirea 
scopuri

PARIS. Consiliul 
al mișcării pentru 
Franța a dat publicității o de
clarație în care cere guvernu
lui să promoveze o politică de 
reducere a înarmărilor, să re
nunțe : la crearea‘ forțelor nu
cleare proprii, să se alăture 
Tratatului de la Moscova pri
vind interzicerea experiențe
lor nucleare în cele trei medii

național 
pace din

ALGER. — Comitetul Cen
tral al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, ales la 
recentul congres, a desemnat 
joi pe membrii biroului politic 
ai acestui partid. Din compo
nența biroului politic fac par
te 17 persoane, între care pre
ședintele Ahmed Ben Bella, 
Houari Boumedienne, minis
trul apărării,-Bachir Boumaza, 
ministrul economiei, Hadj Ben 
Alla, președintele Adunării 
Naționale, Abdelaziz Boutefli- 
ka, ministrul de externe, și 
alții.

în vîrstă persoană care a ce
rut vreodată autorizație de că
sătorie în Maryland și proba
bil în Statele Unite.

Mumie scoasa la.., 
licitație

Festivalul internațional 
al florilor

7r a 24 aprilie s-a deschis 
j la Paris un Festival in

ternațional al florilor la 
care participă 500 de cultiva
tori de flori din 20 de țări.

Paralel cu festivalul s-a or
ganizat o expoziție cu tema 
purificării aerului din marile 
orașe cu ajutorul florilor și 
plantelor, care absorb din aer 
oxidul și bioxidul de carbon.

Descoperirea 
unor busturi 

de pe vremea 
lui Alexandru cel Mare

I n regiunea Selefkia din 
sud-estul Asiei Mici au 
fost descoperite recent 

12 busturi ale regelui Selefkos 
I, fiul generalului Antiohos,

hectolitri din vinul său cel 
mai bun.

mai
(305

tovarăș de luptă al lui Alexan
dru cel Mare.

Selefkos care a cucerit Ba- 
bilonul, s_a proclamat 
tîrzi’u rege al acestuia 
înaintea erei noastre).

în aceeași regiune s-au mai 
găsit și inscripții pe stîncile 
din jur, datînd din epoca res
pectivă.
Incendiu stins cu... vin

Antonio Battaglia, agricul
tor din Levada de Piom
bino, provincia Veneția, 

a aplicat, fără să vrea, într-un 
mod original zicala : „în lipsă 
de apă e bun și vinul". Intr-a
devăr, pentru a stinge un in
cendiu care-i amenința casa și 
grajdul, și neavînd apă la dis
poziție, Battaglia a folosit „cu 
succes" la stingerea incendiu
lui o cantitate de mai mulți

Căsătorie la 100 de ani
age Pollard, în vîrstă de 

100 de ani, care trăiește 
din anul 1890 la Spar- 
Point, statul Maryland,

P
rows

Revoltă în închisoarea 
districtului Dallas

Șeriful Bill Decker a anun
țat că un început de re
voltă a izbucnit în în

chisoarea districtului Dallas, 
unde se află deținut și Jack 
Ruby,- asasinul lui Lee Oswald 
Harvey. Deținuții au dat foc 
saltelelor de paie și aw distrus
tot ce de-a căzut în mîpă pen- , 
tru a protesta împotriva con- 
dițiunilor în care, sînt ținuți în

O mumie egipteană de a- 
proximativ 3 000 de ani 
a fost vîndută la licitație 

la Bruxelles, împreună cu sar
cofagul ei.

Se menționează că, cu cîtva 
timp în urmă, autoritățile' bel- 

. giene s-au opus vînzării1 aces
tei relicve pe motivul că nu 
este permis comerțul cu „ră
mășițe pămîntești umane". Dar, 
recuhoscînd vechimea acestei 
piese de muzeu, autoritățile au 
consimțit la vînzarea „obiectu- . 
lui arheologic".

a cerut autorizație de căsătorie 
cu o vecină de 65 de ani. Pri
ma sa soție cu care a fost că
sătorit. timp de 75 de ani, a 
murit în luna martie.

Ofițerul stării civile a decla
rat că Pollard este cea mai

celule și a calității proaste a 
hranei. Revolta a fost înăbuși
tă după patru ore ; un deținut 
a fost rănit. Ruby, care este 
deținut într-o altă aripă a în
chisorii, nu a participat la a- 
ceste incidente.

Cei mai mari consumatori 
de bere din lume

7“ uxemburghezii sînt cei 
j mai mari consumatori 

de bere din lume. Cu 
122 litri pe cap de locțiitor,

Luxemburgul se situează pe 
■ primul loc în clasamentul 

mondial, după cum comunică 
oficiul de statistică din aceas
tă țară. Anul trecut, cele 11 
fabrici de bere din Luxemburg 
au produs 450 000 hectolitri de 
bere. Pînă în prezent, belgienii 
erau considerați cei mai mari 
consumatori de bere. în 1962 ei 
figurau pe primul loc cu 118 
litri pe cap de locuitor.

De Ia Mirnîi 
spre Komsomolskaia

De la stația Mirnîi a plecai 
spre' stația intercontinentală 

. Komsomolskaia un convoi de 
sănii cu tractoare condus de Dmi
tri Măksutov, inginerul principal 
al celei ' de-a noua expediții an
tarctice sovietice. Convoiul va tre
bui să străbată, prin pustiul de 
gheață, un drum de 450 km pentru 
a'ajunge la punctul terminus al 
călătoriei: Membrii expediției vor 
efectua\ observații aero-meteorolo- 
gice și vor strînge mijloacele teh
nice pe care expediția glaciologică 
sovieto-irâncezii le-a lăsat în urmă 
cu cîteva săptămîni.

Este pentru prima oară cî'nd în 
Antarctica oamenii .au pornit într-o 
expediție într-o perioadă atît de 
tîrzie, cînd cel de-al șaselea conti
nent a intrat în stăpînirea unei 
ierni aspre.
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