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Noi succese Acțiuni

în întrecerea socialistă de muncă

Au îndeplinit 
planul pe 4 luni
PLOIEȘTI (de la corespon

dentul nostru)
întreprinderile regiunii Plo

iești întîmpină ziua de 
1 Mai cu succese deosebite în 
întrecerea socialistă. Multe 
din ele au raportat deja înfăp
tuirea sarcinilor de plan pe 
cele patru luni care au trecut 
de la începutul anului și pînă 
acum. Sectorul de foraj-Mo- 
reni, de pildă, a îndeplinit pla
nul de foraj pe cele 4 luni cu 
10 zile mai devreme. Pînă luni 
noaptea, la orele 0,00, s-au fo
rat 1 682 metri peste planul a- 
ferent acestei perioade. Fora
jul cu turbina a fost extins la 
60 la sută din totalul metrilor

forați iar productivitatea mun
cii a crescut cu 11 la sută. 
Economiile realizate la prețul 
de cost prin aceste căi ating 
cifra de 775 000 lei.

Cu 5 zile mai devreme au 
realizat planul pe 4 luni și 
celelalte sectoare de foraj din 
regiunea Ploiești. Pînă ieri co
lectivele acestora foraseră 
6 000 metri în plus. Colectivul

Fabricii de ciment-Comarnic a 
îndeplinit, de asemenea, planul 
de producție pe cele 4 luni la 
data de 25 aprilie. De atunci 
pînă azi, datorită creșterii in
dicilor intensivi ai cuptoarelor 
și scurtării termenelor de re
parație, au fost realizate peste 
planul celor 4 luni, 243 tone de . . — « x-__ _ --- șiciment, 1 050 tone klinker 
740 tone var.

Trenuri cu tonaj sporit

patriotică

I Biblioteca Centrală 
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• Ing. H. Coandă — 

Părinte al aviației cu 
reacție

• Șantier artistic (In
terviul nostru cu 
compozitorul Dumi
tru Bughlci).

• Carnet meteorologic

(Ne vorbește Nicolae 
Topor, șeful secției 
de prevederi a Insti
tutului Meteorologic 
din București)

• Filmele săptămînii
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• SPORT

Mecanlcii și fochiștii 
din cadrul Direcției 
Regionale C.F.R. Iași 
acordă o atenție deo
sebită remorcării tre
nurilor cu tonaj sporit.

De la începutul anu
lui și pînă acum, har
nicii ieroviari ieșeni

au remorcat 5 800 tre
nuri, transportînd în 
plus 900 000 tone de 
mărfuri. De asemenea, 
datorită preocupării fe
roviarilor pentru redu
cerea consumurilor 
specifice de combusti
bil convențional au

ta 
și

fost economisite de 
începutul anului 
pînă acum 2 500 tone 
combustibil cu care se 
pot remorca 
trenuri pe 
Iași—Tecuci.

700 de 
distanța

C. SLAVIC

CLUJ (de la corespondentul nos
tru). — In cursul săptămînii tre
cute, organizațiile U.T.M. din ora
șul Cluj au antrenat aproape 3 500 
de tineri la realizarea obiectivelor 
de muncă patriotică stabilite în 
cinstea zilei de 1 Mai și a Zilei 
tineretului. Sîmbătă, în parcul 
Aurel Vlaicu 120 de tineri au adu
nat pietrișul, au săpat rondurile 
pentru flori, au nivelat pămîntul 
pe o suprafață de 1500 mp, iar 
alți aproape 600 de tineri au fost 
prezenți la lucrările de amenajare 
a Parcului Trandafirilor.

In fiecare întreprindere, organi
zațiile U.T.M. îi antrenează pe ti
neri la înfrumusețarea locurilor de 
muncă; se plantează pomi, flori, 
arbori ornamentali.

Stabilindu-și obiective precise, 
organizațiile U.T.M. din regiune 
au antrenat, numai în cursul săp
tămînii trecute la întreținerea pă
șunilor, înfrumusețarea orașelor și 
satelor regiunii peste 21000 de 
tineri. Acțiuni de amploare au 
avut loc în raioanele Zalău și Dej 
unde s-au făcut lucrări de între
ținere a pășunilor pe mai bine de 
4 600 ha și respectiv 2 600 ha. In 
raioanele Năsăud, La Bistrița, 
Cîmpeni, Gherla a continuat ac
țiunea de împădurire. In săptă- 
mîna care a trecut, s-au efectuat 
lucrări de întreținere a pășunilor 
în întreaga regiune pe aproape 
13 000 ha. Au fost plantați 21 000 
pomi fructiferi și 1000 plopi în 
jurul bazelor sportive și de-a lun
gul șoselelor. S-au împădurit 60 
ha, iar 26 ha au fost redate a- 
griculiurii. S-au colectat aproape 
1000 tone de fier vechi. Aseme
nea acțiuni vor continua să se 
desfășoare în întreaga regiune.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Muncitor
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In regiunea Ploiești

Intre oameni și fontă se stabilește la Reșița o strînsă intimitate. Elaborarea unei șarje de 
fontă este poate cel mai încordat moment în munca furnaliș tilor aflați în întrecere.

Foto : M. CARANFIL

în „Editura Politică 
a apărut:

„Declarație
cu privire 
Partidului
Romin in

la poziția 
Muncitoresc

problemele 
mișcării comuniste și 

muncitorești
internsțtonale
de Plsnara

adaptată 
lărgită 

P. M. R.
1564“din aprilie

Broșura a fost tipărită 
în tiraj de masă. Ea a 
apărut, de asemenea, 
în limbile maghiară, 

germană și sîrbă.

S-A TERMINAT 
iNSAMINȚATUL PORUMBULUI
Unitățile agricole socialiste din 

regiunea Ploiești au terminat în- 
sămînțatul porumbului pentru 
boabe pe întreaga suprafață de 
peste 155 000 ha.. Datorită bunei 
organizări a muncii și folosirii din 
plin a mașinilor, această lucrare 
a fost terminată într-o perioadă 
mai scurtă decît anul trecut și 
executată în condiții agrotehnice 
superioare. Primii care au terminat 
însămînțările au fost lucrătorii 
G.A.S. din regiune și colectiviștii 
din raioanele Mizil, Rm. Sărat și 
Ploiești.

Pe o suprafață de aproape 
50 000 ha colectiviștii au însămîn- 
țat pînă la această dată în cultură 
intercalată, fasole și dovleci.

In prezent, mecanizatorii și co
lectiviștii lucrează din plin la în
treținerea culturilor. In mai mult 
de 60 de unități agricole socia
liste a și fost terminată prașila I 
la floarea-soarelui și sfecla de 
zahăr.

---- «. (Agerpres)

Șantiere
-9---------------------------------------------------

subterane

La Constanța se fac intense 
pregătiri pentru sărbătorirea 
zilei de 1 Mai și „Zilei tinere
tului din R.P.R.". 55 de mașini 
ale întreprinderilor de trans
port în comun, o garnitură de 
tren, plus mașinile întreprin
derilor vor transporta în di
mineața zilei de 2 mai 10 000 
de tineri în pădurea Basarabi 
la serbarea cîmpenească orga
nizată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. Constanța.

Pe estradele ce se amenajează

acum în luminișurile pădurii 
vor prezenta programe arti
stice brigăzile artistice de agi
tație ale întreprinderilor și 
formațiile artistice ale școlilor 
medii și profesionale și ale 
pionierilor distinse la ultimul 
concurs. De asemenea, partea 
cultural-artistică a serbărilor 
cîmpenești va mai fi susținută 
de Teatrul de estradă și Tea
trul de păpuși.

Paralel cu desfășurarea 
activităților cultural-artistice, 
pe terenuri la a căror amena-

jare lucrează acum un mare 
număr de tineri, vor avea loc 
întreceri sportive. La loc de 
frunte se situează demonstra
ții de scrimă, box, îndemîna- 
re motociclistă, aeromodele. și 
lupte. întrecerile sportive vor 
fi întregite de coloana de moto 
și cicloturiști. cu plecarea din 
Constanța în jurul orei 11, și 
de jocurile sportive distractive 
ca fuga în sac, trasul la pa- 
rîmă etc.

I. ȘERBI

Munții Poiana Rusca pri
mesc în dedesubturile sale, în 
fiecare dimineață, mii de mi
neri. Alături de cei care ex
trag minereul de fier coboară 
„treptele" adîncurilor și mi
nerii-constructori. Sub pămîn- 
tul acestor locuri se întinde un 
vast și continuu șantier. Se 
construiesc noi galerii, noi pu
țuri, care deschid drumurile 
spre zăcămintele bogate de 
minereu. La Ghelar și Teliuc, 
aceste șantiere cuprind două 
puțuri din care vor porni mai 
multe galerii și un tunel între 
Ghelar și Uzina de preparare 
Teliuc. Lucrările miniere res
pective totalizează peste 20 de 
kilometri lungime, iar pentru 
transportarea materialului ex
cavat cu acest prilej ar fi ne
cesare 15 000 de vagoane C.F.R. 
Munca minerilor constructori 
de aici e în toi.

Vizităm puțul „est" de la Te
liuc, unul din obiectivele șan
tierului. Împreună cu maistrul 
Voștinaru Titus luăm loc în 
chibla metalică. Începe cobo- 
rîrea verticală. La orizontul 
„150“ facem un scurt popas. 
De aici, spre sud, se bate o 
galerie de cîteva sute de me
tri. Unul dintre minerii aces
tui punct de lucru, utemistul 
Barna Petru, șeful schimbului, 
ne spune că viteza de înainta
re în galerie a sporit mult.

Coborîm din nou. La orizon
tul „100" se lucrează la o altă 
galerie. Tînărul miner Isman 
Nicolae ne informează că sînt 
în întrecere cu minerii de la 
celelalte galerii ale puțului. 
Obiectivele întrecerii sînt spo
rirea vitezei de înaintare și 
calitatea lucrărilor de armare.

Semnalizăm la suprafață că 
sîntem gata să pornim mai 
departe. Chibla ia viteză. Am 
trecut de 200 de metri. Lă
săm în urmă orizontul „50“, 
punct din care pornește cea 
de a treia galerie. După fie
care metru pe care îl cobo- 
rîm, ne apropiem de țintă. 
Chibla se oprește. Cu cîteva 
minute mai devreme ne a- 
flam pe coama unuia din dea
lurile Teliucului. Și acum, ia- 
tă-ne poposind la orizontul 
„zero", adică exact la nivelul 
mării.

Fapte înalte 
în adîncuri

Încă de la începerea lucră
rilor de săpare a noului puț, 
condițiile oferite de structura 
rocilor s-au dovedit a fi deo
sebit de grele. Întreprinderea 
de explorări miniere — Hu
nedoara, care execută com
plexul de lucrări de la Teliuc 
și Ghelar, a trimis aici o bri
gadă formată din cei mai buni

mineri, cărora li s-au pus la 
dispoziție utilaje moderne. 
La 90 de metri, cei 18 mineri 
au dat în drumul lor de așa- 
zisele „nisipuri" acvifere. Șu
voaie de apă cu nisip țîșneau 
din pereții puțului, înecînd 
frontul de lucru.

Șeful brigăzii, Ion Furdui, a 
propus să se toarne o placă 
de beton provizorie, pentru a 
se opri, surparea, iar restul lu
crării să fie betonat definitiv. 
Specialiștii erau de acord cu a- 
ceasta soluție. Tinerii din bri
gada lui Furdui Iau început 
munca de remediere a surpă
rii. In timp ce pompele ab
sorbeau apa, minerii consoli
dau cu beton pereții. Două 
săptămîni a durat lupta oa
menilor cu torentele de apă, 
refăcînd mereu, încă o dată, 

.ceea ce se surpa. Se păr ța că 
greutățile mari fuseseră trecu
te. Dar, după „nisipurile ac
vifere" au urmat emanațiile cu 
gaze nocive la mare presiune. 
Minerii au fost evacuați ime
diat. Mecanicii le-au venit în 
ajutor, montîndu-le o nouă 
conductă de aeraj. După un 
scurt timp de aerisire, brigada 
lui Furdui a coborît din nou.

-S-a trecut, însfîrșit, și prin 
rocile emanatoare de gaze.

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Hu

nedoara

Se Insămlnțează cu porumb ultimele tarlale ale gospodăriei 
agricole colective din Belinf, raionul Lugoj.

Foto; FLORIN ȚAGA

Concursul pe țară al ansamblurilor
și formațiilor artistice studențești

La lucrările de întreținere
lanul elaborat de 
consiliul agricol 
raional Cărei pre
vede ca în acest 
an să se execute 
curățiri pe aproa
pe 10 000 ha pășu

ne. Un alt capitol al complexu
lui de lucrări menite șă ridice 
productivitatea pășunilor este 
fertilizarea — acțiune care se 
află în centrul atenției consi
liilor de conducere ale G.A.C., 
a consiliului agricol raional. 
Ea se va efectua în mai multe 
etape. In prima etapă s-a sta
bilit aplicarea de îngrășăminte 
pe 1830 hectare, iar 500_ hec
tare vor fi supraînsămînțate 
cu ierburile care s-au dovedit 
productive în condițiile solu
rilor respective ale fiecărei 
gospodării colective.

Aceste măsuri sînt urmare a 
experienței dobînd'ite în anii 
trecuți de către multe G.A.C., 
care, aplicînd un complex de 
lucrări agrotehnice în ce pri
vește ameliorarea pășunilor și 
finețelcr au obținut sporuri 
însemnate la producțiile de 
masă verde mărind totodată 
numărul zilelor de pășunat 
chiar și în condiții de secetă. 
In timpul iernii, ca și în' a- 
ceastă primăvară, colectiviștii

din Pir, Andrid, Tășnad, Ti- 
ream și din multe alte gospo
dării colective au defrișat 
boscheții, pilcurile de mărăci- 
nișuri etc. pe mari suprafețe, 
lucrare la care o însemnată 
contribuție au adus-o și tinerii, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M. Au fost organizate zile 
și săptămîni speciale pentru 
transportul îngrășămintelor, 
pentru curățirea pășunilor.

și tîrlitul. Se va pune, de ase
menea, accentul pe cultivarea 
cu leguminoase perene a paji
știlor ajunse în faza de degra
dare.

Sînt realizări frumoase. Re
zultatele se vor vedea în pro
ducțiile ridicate de masă ver
de și în consecință în produc
țiile de lapte, carne și lînă. 
Este nevoie însă ca experiența 
bună să fie larg răspîndită în

zațiile U.T.M. au curățit 
numai în două zile aproape 
800 de hectare de pășuni na
turale.

în același timp însă în alte 
gospodării colective cum sînt 
acelea din Vezendiu, Urziceni, 
Moftinul Mare, Moftinul Mic, 
Berveni Cămin, acestei acțiuni 
actuale de mare importanță nu 
i se acordă atenția cuvenită. 
La G.A.C. Verzendiu, Urziceni

Producții sporite de iarbă
pe pășunile naturale!

Peste 600 hectare de pășune 
din raza gospodăriilor colecti
ve Sărăuad și Pir au fost a- 
meliorate.

La Ghenci, Petrești și Mi- 
hăieni îngrășămintele, mustul 
de grajd au fost împrăștiate 
în primul rînd pe porțiunile 
slab productive. Colectiviștii 
din Acîș au transportat și ei 
pe pajiști aproape 240 tone 
gunoi de grajd bine fermentat, 
îngrășarea pășunilor va conti
nua și anul acesta, o cale fiind

toate gospodăriile colective din 
raionul Cărei ca și în întreaga 
regiune. Pînă la jumătatea, 
lunii aprilie, în raionul Cărei 
colectiviștii au curățit peste 
7 000 de hectare de pășuni din 
suprafața planificată de 9604 
hectare Au fost organizate ac
țiuni de masă la care au par- 
participat mii d'e colectiviști 
tineri și vîrstnici. Tinerii co
lectiviști din Săcășeni, Andrid 
și Foeni, mobilizați de organi-

și Moftinul Mic pînă acum cî- 
teva zile nu se efectuase nici 
o lucrare pe pajiștile naturale. 
Consiliul de conducere al 
G.A.C. Căpleni a prevăzut fer
tilizarea pășunilor pe o supra
față de 200 hectare, supraînsă- 
mînțări pe mai mult de 30 
hectare, distrugerea mușuroa
ielor 
ceste 
pută.

In

etc. Dar nici una din a- 
lucrări nu a fost înce-

aceste gospodării colec

tive, organizațiile U.T.M. se 
angajaseră să inițieze acțiuni 
prin care tineretul să contri
buie activ la întreținerea în
tregii suprafețe de pășuni și 
finețe. Nu s-a întreprins însă 
nimic pentru înfăptuirea aces
tor angajamente. Și timpul 
este înaintat .Buruienile, mu
șuroaiele, vor diminua atît 
cantitatea de masă verde, cît 
și calitatea nutrețului obținut. 
Există aici o experiență bună 
despre care am amintit. Ea 
trebuie cît mai operativ popu
larizată și folosită în toate 
G.A.C. din raion. Comitetului 
raional U.T.M. îi revine acum 
sarcina de mare însemnătate 
de a se ocupa d'e generalizarea 
acestei experiențe, de a ajuta 
concret organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colective în 
inițierea și desfășurarea acțiu
nilor de muncă patriotică a ti
neretului pentru întreținerea 
pășunilor și fînețelor naturale 
în tot timpul anului.

VASILE MOINEAGU 
corespondentul „Scînteii tine

retul ui“ pentru regiunea 
Maramureș

(Continuare în pag. a III-a)

In drumeție

Pe scena clujeană — 300 de artiști amatori
Cei aproape 300 de studenți, 

veniți la Cluj pentru a parti
cipa Ia întrecerea echipelor de 
teatru, poeme și procese lite
rare, din cadrul Concursului 
pe țară al ansamblurilor și 
formațiilor artistice studen
țești, s-au întîlnit, sîmbătă 25 
aprilie, în sala de spectacole a 
Casei de cultură a studenților, 
în numele studenților clujeni, 
Gheorghe Zirbo, secretarul 
Comitetului U.T.M. al centru
lui universitar Cluj a urat stu
denților artiști amatori mult 
succes în întrecere. Subliniind 
caracterul deosebit al con
cursului artistic studențesc, 
închinat celei de a XX-a ani
versări a Eliberării patriei, to
varășul Constantin Luca — 
vice-președinte al Comitetului 
executiv al U.A.S.R. — a vor
bit despre pregătirile intense 
desfășurate în toate centrele 
universitare, despre creșterea 
nivelului artei amatoare stu
dențești. ,

După scurta festivitate de 
deschidere — s-a ridicat corti
na. Pe scenă a evoluat forma-

Pe scena concursului— slu- 
denfi din Centrul universitar 

Timișoara.
Foto: D. IONEL

Duminică 26 aprilie pentru 
studenții din centrul universi
tar București s-au organizat 
numeroase excursii. îmbarcați 
în autocarele O.N.T., aproape 
350 de studenți au pornit spre 
Curtea de Argeș vizitînd, 
printre altele, șantierul Hidro-

ția de teatru a Casei de cultu
ră a studenților din Timișoara 
cu spectacolul „Grădina cu 
trandafiri" de Andi Andrieș. 
In același timp, pe scena Ope
rei maghiare, studenții anului 
III — limba romînă de Ia In
stitutul pedagogic de 3 ani din 
Cluj, ' ' ______
bine cunoscute din romanul 
„Ion“

reînviau personajele

de Li viu Rebreanu, în 
cadrul unicului proces literar 
prezentat în concurs. Pe a- 
ceeași scenă, clujenilor le-au 
urmat colegii din București, 
interpreți ai poemului drama
tizat intitulat „E tinerețea 
noastră partidului datoare'.

Firește, o dată cu debutul în
trecerii au început și comenta
riile, aprecierile. Juriul — ca 
și spectatorii, de altfel — au 
mai vizionat sîmbătă și dumi
nică 8 spectacole care, laolaltă, 
ar putea constitui repertoriul 
unei întregi stagiuni. „Cita
dela sfărîmată" de Horia 
Lovinescu (Casa de cultură a 
studenților 
„Pasacaglia" 
povici (Cluj), 
sfetnic bun“ 
formațiile de teatru din Bra
șov și Iași), „Poveste din Ir
kutsk* (București), „Secunda 
58“ (Galați), „O felie de lună** 
(Petroșeni). Așadar, un 
gram deosebit de bogat, 
denții-oaspeți, membri ai 
mațiilor teatrale, și-au 
creat totuși „ferestre* 
ca, însoțiți de colegii clujeni, 
să viziteze orașul, cunoscîndu-i 
numeroasele frumuseți, pentru 
a lega prietenii, pentru a-și 
împărtăși din experiența „ac
toricească*.

Din prima zi, juriul cel mai 
competent, publicul spectator, 
a confirmat, prin aplauze ni
velul interpretării artistice.

din București), 
de Titus Po- 
„Noaptea e un 
(prezentată de

pro- 
Stu- 
for- 
mai

pentru

C. BUZDUGAN

studenți bucureșteni
centralei „16 Februarie* în 
timp ce alți 50 de studenți au 
fost, duminică, oaspeții orașu- 
la Brașov. De asemenea, 40 de 
studenți ai Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" au ple
cat cu un autobuz pe ruta

București-Bacău-Bicaz în timp 
ce, din alte facultăți ale Capi
talei. 300 de studenți au vizi
tat Doftana sau au fost oaspe
ții cabanelor Ciucaș, Bunloc, 
Retezat și altele.

V. A.



Postul de corespondenți voluntari Plantări de viță
de la Uzina de țevi-Roman transmite:

Rînduri despre tovarășii 

noștri de muncă
rimul trimestru dl 
anului ă fost în
cheiat la Uzina de 
țevi-Roman cu un 
bilanț bogat: pla
nul valoric al pro

ducției globale a fost depășit cu 
1,24 la sută, iar al producției 
marfă cu 1,73 la sută. Pe scurt, 
colectivul a dat peste plan 
1 500 tone țevi finite și 38 tone 
oțel electric. La obținerea a- 
cestor rezultate, o contribuție 
deosebită au adus-o și tinerii. 
Trebuie spus că cea mai mare 
parte a muncitorilor noștri 
sînt tineri, ca și uzina de alt
fel. In materialul de față 
ne-am propus să vorbim des
pre cîțiva dintre ei.

Primul popas : TURNATO
RIA. Aici lucrează trei brigăzi. 
Deși munceau în aceleași con
diții, rezultatele obținute erau 
diferite. Una din brigăzi nu 
reușea să realizeze ritmic sar
cinile de plan. Acest lucru a 
dat de gindit tuturor membri
lor secției. Conducerea secției 
a numit ca șef de brigadă pe 
tinărul Mihăilescu Nicolae. La 
început i-a fost greu. A tre
buit să cunoască bine pe fie
care om, gradul său de califi
care. Pe baza acestei cunoa
șteri, s-a luat măsura ca tine
rii cu o calificare mai slabă să 
fie repartizați să lucreze pe 
lingă muncitori cu experiență- 
Tînărul Havrici Vasile lucra 
la cuptorul cu arc ca munci
tor necalificat. Șeful de bri
gadă l-a văzut că de cite ori 
trecea pe lingă formatori nu 
se mai sătura privindu-i cum 
lucrează, li plăcea meseria. A 
fost repartizat să lucreze cu 
tinărul Jipa Vasile, un bun 
formator. Deși a trecut o pe
rioadă scurtă, Havrici Vasile 
a devenit un muncitor bun, 
harnic. O altă grijă a șefului 
de brigadă a fost aceea de a-și 
organiza bine locul de muncă. 
Intercalarea zilnică a repere
lor mici cu cele mari a dat po- 
sibilitatea ca brigada să reali- 
zeze ritmic sarcinile de plan. 
De asemenea, la curățătorie, 
s-a luat măsura ca producția 
executată să fie livrată de în
dată beneficiarilor. înainte a- 
cest lucru nu se făcea, la cu
rățătorie se aglomerau piese și 
de aici multe neajunsuri: nu

------- •-------- ------------

Cinematografe
Limuzina neagră — cinemascop : 

Patria (10; 12,10; 14,20; 16,30; 18,45; 
21) ; Giulești (10 ; 12 ; 15,30 ;
17,45; 20,15); Floreasca (16; 18,15; 
20,30). Dragoste lungă de-o seară : 
rulează la cinematografele Re
publica (9,45 ; 12; 14,15 ; 16,45 ; 
19; 21,15); Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21); Flamura (10;
12,15; 16; 18,15; 20,30). Intre maluri 
— cinemascop : Carpați (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30); Feroviar (10; 12; 
14; 16; 18,15; 2d,30). Frații corsi- 
cani — cinemascop : București (9; 
11,15; 13,30; 16,30, 18,45; 21); Ex
celsior (4; 11,30; 14; 16,30; 19;

21.30) ; Aurora (8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15); Pacea (11; 14; 
16; 18,15; 20,30); Zile de fior și tis: 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21); Buzești (14; 16,15; 18,30; 
20,45); Miorița (9,30; 11,45, 14;
16,15; 18,30; 20,45); Arta (11; 16; 
18,15-, 20,30), Păpușile rid : Festival 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30); 
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) ; Volga (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) ; Miracolul rus — ambele 
serii : Central (10, 14,15; 18,30). 
Vacanță cu Minka : Lumina (10—14 
în continuare; 18,15; 20,30); Dacia 
(10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21). îndră
gostitul : Union (16; 18,15; 20,30). 
Tudor — ambele serii : Doina (16;
19.30) ; Luceafărul (15,30; 19). Pro
gram pentru copii : Doina (ora 10). 
Secretul lui Mathias ; Fotbal pe 
glob — 1963 : Timpuri Noi (10—21 
în continuare). Un surîs în plină 
vară : înfrățirea între popoare 
(10,30; 15,30; 17,45; 20); Bucegi
(9,45; 12, 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Colentina (16; 18,15; 20,30). Foto 
Haber: Cultural (10,30; 16; 18,15;
20.30) . Locotenent Cristina : Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30). Totul despre 
Eva : Unirea (11; 15,30; 18; 20,30); 
Popular (15; 17,45; 20,30). Lovitură 
de pedeapsă : Flacăra (16; 18; 20). 
Călătorie în aprilie : Vitan (15; 17; 
19; 20,45). Cele trei lumi ale lui 
Gulliver : Munca (15; 17; 19; 21); 
Cotroceni (15; 17; 19; 21). Cavale
rul Pardaillan — cinemascop : Mo
șilor (15; 17; 19; 21). Lingă tine 
trăiesc oameni: Cosmos (16; 18; 
20); Melodia (10,30; 13,30; 16,30; 
20); Modern (10; 13,15; 16,30; 20). 
Germanie, steluțele tale : Viitorul 
(16; 18,15; 20,30); Progresul (15,30; 
18; 20,15); Drumul Sării (16; 18,15; 
20,30). Domnișoara... Barbă Albas
tră : Lira (15; 17; 19; 21); Ferentari 
(16,30; 18,30; 20,30).

se putea ține o evidență clară 
a producției, se împiedica li
vrarea, se aglomera spațiul 
etc. Tot pe linia mai bunei or
ganizări a muncii, șeful de 
brigadă a propus ca formele 
pentru piesele mari să se pre
gătească cu o zi înainte de tur
nare. Acest lucru creează posi
bilitatea ca forma să se usuce 
bine, calitatea pieselor turnate 
să se îmbunătățească. L-am 
văzut pe Mihăilescu Nicolae la 
locul său de muncă. Asista la 
turnarea oțelului în forme. Cal
mul cu care dădea explicațiile 
necesare era al omului stăpîn 
pe meserie.

Membrii brigăzii acordă o 
atenție deosebită calității pie
selor turnate. Ni s-a povestit 
un fapt petrecut cu o zi îna
inte. Brigada a avut de turnat, 
printre alte piese, și niște cutii 
de ungere pentru vagoane 
C.F.R. Din cauză că s-au turnat 
cu întrerupere, două cutii au 
avut fisuri. Imediat ce s-a ob
servat aceasta, șeful de bri
gadă i-a strîns pentru cîteva 
minute pe toți cei care parti
cipaseră la turnare. împreună 
au analizat cauzele, au stabilit 
măsurile ce trebuie luate pen
tru înlăturarea deficiențelor.

Pe prima decadă a lunii a- 
prilie brigada și-a realizat 
sarcinile în proporție de 111 la 
sută, iar coeficientul de rebut 
a fost sub cel admis. La obți
nerea acestor rezultate și-a 
adus contribuția și tînărul șef 
de brigadă.

FILETAJ. O altă secție, 
alți oameni, alte fapte care 
vorbesc despre dragostea față 
de meserie. Pe luna martie, 
unul dintre tinerii evidențiați 
în producție este și Postola- 
che Ion. A terminat de curînd 
școala profesională. Din do
rința de a-și îmbogăți necon
tenit cunoștințele s-a înscris 
la școala medie serală. Acum 
este în clasa a IX-a și învață 
bine. De curînd, în secție a ve
nit un nou muncitor, Lupu 
Florin. A fost repartizat să lu
creze pe o mașină lingă Pos- 
tolache și chiar i-a fost dat în 
grijă. Cu multă răbdare i-a 
explicat cum să mînuiască 
mașina, cum să-și pregătească, 
sculele necesare. Și acum, de 
cîte ori are timp liber, trece, 
ca din întîmplare, pe la ma
șina lui Lupu. Noi așa îl cu
noaștem, ca pe un băiat har
nic. gata oricînd să-ți vină în i 
ajutor. De fapt, ajutorul lui 
i-a fost de un real folos lui ' 
Lupu, care pe luna martie și-a 1 
realizat planul de producție. i

La serviciul ENERGETIC I 
ȘEF ni s-a vorbit mai mv.lt j 
despre echipa lui Niculescu 
Eliade care se ocupă de între- | 
ținerea electrică la secția pre- j 
lucrări la rece. Vă vom po- ' 
vesti un fapt petrecut nu de ! 
mult care ilustrează felul cum j 
lucrează și cum gîndesc 
membrii echipei. La o mașină 
de alezat s-au produs unele 
deranjamente de natură elec
trică, care au provocat scoate
rea ei din funcțiune. Mașina 
trebuia să intre în revizie me
die care ar fi dus la o între
rupere de 10 zile. Șeful de e- 
chipă Eliade Niculescu organi- 
zînd bine munca echipei, a 
reușit să dea mașina in func
ție cu 5 zile mai devreme. De 
asemenea, s-au făcut însem
nate economii de materiale. 
Darea mai devreme în funcție 
cu 5 zile a ajutat ca secția fi- ; 
letaj să-și depășească cu mult j 
planul de producție.

Iată pe scurt cîteva fapte 
din multitudinea celor exis
tente în uzina noastră, cîțiva 
tineri cu care colectivul se I 
mîndrește.

CONSTANTIN F1ERARU 
controlor

MIHAI AURESEI 
economist

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — Colecti
viștii din Valea Largă, ca niș
te buni gospodari, se străduiesc 
să folosească cit mai produc
tiv fiecare palmă de pămînt. 
Dealul Ștefăneasa și alte te
renuri neproductive au început 
să fie terasate și plantate cu 
vie încă de anul trecut. Ac
țiunea de terasare a continuat 
și în această primăvară.

La acțiunea de terasare au 
participat, alături de colecti
viștii vîrstnici, peste 500 de 
tineri" din Valea Largă. în 12 
zile au fost amenajate terase 
pe 46 de hectare. Pînă în pre
zent la G.A.C. Valea Largă 
s-au amenajat terase pe 67 de 
hectare, din care 21 au fost te
rasate și plantate cu vie încă 
anul trecut.

Sîmbătă 18 aprilie a început 
pichetarea. Acum plantarea vi
ței de vie se desfășoară într-un 
ritm susținut și va fi termina
tă în această săptămînă pe 
toată suprafața de 46 de hec
tare.

Vizionar al

progresului

în decembrie 1956, la New York, un inginer romîn 
forma obiectul unui memorabil omagiu științific. Henri 
Coandă era sărbătorit pentru realizarea 
din lume al unui avion propulsat prin 
acest zbor trecuseră atunci 46 de ani, iar 
intrase intr-al optulea deceniu al vieții.

...Issy Ies Moulineaux, 16 decembrie 1910. Pilotat de

primului zbor 
reacție. De la 
ilustrul savant

fag. H. COANDĂ

Dar Henri Coandă nu era numai pi fotul primului a- 
vion aeroreactiv, ci și constructorul său.

Primul avion aeroreactiv din lume, creat de Coandă, 
a fost expus la cel de-al doilea Salon internațional de 
aeronautică, care a avut loc la Paris în octombrie 1910, 
constituind centrul de atracție al expoziției. Acest apa
rat avea o serie de însușiri remarcabile, care contrave
neau în multe privințe concepțiile aeronautice ale vre
mii. Să le amintim : elicea este înlocuită printr-un „mo- 
tor-reactor“ inventat tot de genialul constructor al a- 
cestui avion ; pînza cauciucată este pentru prima dată 
abandonată, fiind înlocuită printr-un placaj de mahon, 
vopsit și lustruit; rezervoarele de combustibil și lubri
fiant sînt plasate, pentru prima dată, în aripi; trenul

Părinte al aviației cu reacție
Henri Coandă, pe atunci un tînăr de 24 de ani, avionul 
aeroreactiv „Coandă-1910" s-a ridicat cîțiva metri dea
supra solului, după un scurt rulaj. Linia aerodinamică 
a aparatului, o noutate pentru acea vreme, i-a impresio
nat puternic pe cei oare au urmărit zborul.

Cu puțină vreme mai înainte, ing. G. Eiffel, studiind 
avionul îi spusese temerarului pionier: Păcat că te-ai 
născut cu 30 de ani prea devreme. Această previziune 
s-a împlinit. Aproape trei decenii după aceea nici un 
pilot n-a mai zburat pe un avion cu reacție.

Un nou lot de combine, produse la Uzinele „Semănătoarea" din Capitală, gata de plecare
Foto : AGERPRES

CARNET METEOROLOGIC
e Un fenomen neobișnuit • Cauzele ciclonului 

e Prevederi pentru următoarele zile
— In ce a constat fenomenul 

meteorologic de duminică, califi
cat în buletinul institutului drept 
„neobișnuit" l

— In formarea unui ciclon în 
nordul Bulgariei, care a determi
nat în Cîmpia Dunării, pe porțiu
nea dintre Călărași și Turnu-Mă- 
gurele apariția unui vînt extraor
dinar de violent și turbulent...

— Ce viteză a atins acest vînt?
— 126 km pe oră. Vîntul a ri

dicat mase de praf pînă la altitu
dinea de 1000 m. mai întîi de pe 
teritoriul bulgar și apoi din par
tea de sud a Bărăganului. Acest 
ciclon a avut o rază de acțiune de 
120—150 km.

Centrul lui a fost orașul Russe.
Praful ridicat a fost format din 

particule de sol de tip cernoziom 
ciocolatiu și cernoziom castaniu.

— Care au fost însă cauzele ci
clonului care a ridicat acest val 
de praf ?

— In cursul zilei de 25 aprilie 
două vîrtejuri mari de aer se de
plasau în paralel către sud-estul 
Europei.

Primul carea avea o traiectorie 
mai ridicată era format din aer 
umed cu presiune foarte scăzută 
în centrul lui. După ce a lăsat o 
serie de ploi în Ungaria ca și în 
Banat și Oltenia, acest vîrtej s-a 
îndreptat spre nordul Bulgariei 
unde a ajuns în noaptea de 25 
spre 26 aprilie.

Al doilea vîrtej era alcătuit din 
aer rece subpolar uscat avînd o 
presiunea foarte ridicată.

Ne vorbește NICOLAE TOPOR,
șeful secției de prevederi a Institutului Meteorologic din București

Fiind ajutat de curenții de al
titudine, acest vîrtej și-a accelerat 
viteza înaintînd peste Transilva
nia și Moldova asupra vîrtejului 
care a bîntuit în Bulgaria blocînd 
astfel drumul acestuia.

In dimineața zilei de 26 aprilie 
între aerul rece din nordul țării 
noastre și cel cald din nordul Bul
gariei, s-a creat o mare denivelare 
tcrmobarică ce a stîrnit vîntul de 
nord-est.

— Care este situația meteorolo
gică în prezent ?

— In cursul nopții de 26 spre 
27 aprilie, ciclonul din Bulgaria a 
trecut asupra Mării Negre declan- 
șînd vînturi violente pe tot lito
ralul ei din nord.

Marea Neagră a devenit în ul
timele 24 de ore deosebit de vio
lentă.

Aș vrea să menționez în același 
timp și faptul că acest fenomen 
meteorologic este cu totul neobiș
nuit pentru regiunile noastre în- 
trucît el a avut un caracter tro
pical, asemănător cicloanelor din

Marea Caraibilor și a taifunurilor 
din Mările Japoniei.

— Cînd a mai avut loc un ase
menea fenomen ?

— In țara noastră nu s-a mai 
produs niciodată un fenomen de 
acest tip, de o asemenea intensi
tate.

— Ce prevederi aveți de făcut 
pentru următoarele zile ?

— Vremea s-a ameliorat rapid 
în toate regiunile țării. Doar în 
cursul zilei de mîine (marți — 
n.n.) ea rămîne instabilă în Bără
gan și Dobrogea unde vor cădea 
averse în cursul după-amiezii.

TR. POTERAȘ

Brigada artistică de agitație 
a pionierilor Școlii medii 
din comuna Cobadin, raionul 
Negru Vodă, regiunea Do
brogea, la o repetiție cu un 

nou program de brigadă.

Foto : AGERPRES

Televiziune
Orele 18,30 — Universitatea teh

nică la televiziune : Transportul și 
depozitarea cimentului- în vrac cu 
manipulare pneumatică de ing. 
loan Bărdescu. 19,00 -— Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Pentru copii : 
,,Năzdrăvăniile vulpii" (emisiunea 
a V-a). Vulpoiul doctor — adap
tare și dramatizare de Sergiu Milo- 
rian. 19,40 — Emisiune de știință : 
Din istoria medicinii, de dr. Emil 
Popescu. 19,55 — Transmisiune
de la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" : „Portretul" de AL Voi- 
tin. în pauze : filmele documentare 
„Completare despre litoral" și 
„Delta necunoscută". în încheiere : 
Buletin de știri.

Pe masa de lucru se află 
partiturile sonatelor enesciene 
și numeroase lucrări teoretice.

— Așteptam să văd pe „masa 
de lucru" mai multe portative 
și mai puțină hîrtie de scris...

— într-un scurt răgaz „com
ponistic", continui să elaborez 
o lucrare muzicologică mai 
veche despre genurile și for
mele muzicale.

— Care va continua cartea 
recent apărută ?

— Va adinei doar două din
tre cele mai importante forme 
muzicale „Suita și sonata".

ȘANTIER ARTISTIC
Aceasta va fi de altfel și titlul 
lucrării. în prezent lucrez la 
un ultim capitol închinat so
natelor enesciene.

— Să revenim la subiectul 
propriu-zis al acestui interviu 
care ar trebui să cuprindă, de 
altfel, o unică întrebare : „La 
ce lucrați ?".

Am ascultat la începutul 
stagiunii cîteva dintre lucrări
le noi ale dv. Dacă nu mă în
șel, ultima a fost cea de a doua 
Simfoniettă închinată cuceri
rilor cosmosului care a întru
nit sufragiile publicului. Ce-ați 
scris după aceasta ?

— O fantezie-bolero pen
tru orchestră mare, pe care am 
vrut-o de mare accesibilitate 
prin folosirea unui ritm speci
fic boleroului înveștmîntat 
într-o orchestrație bogat colo
rată, precum și o Sonată pen
tru vioară, la care țin foarte 
mult.

— Prin ce se caracterizează ?
— Printr-o problematică mai 

interiorizată, prin folosirea 
unor mijloace de expresie mai 
subtile și printr-o tratare foar
te liberă a acestor mijloace.

— Cîteva amănunte...
— Muzica este turnată în- 

tr-un tipar clasic dar cu liber
tăți foarte mari. Prima parte 
este scrisă într-o formă de so
nată propriu-zisă, a doua un 
scherzzo, a treia o passacaglie,

— Lista poemelor n-a fost 
întregită ?

— Despre acestea ar trebui 
să vă vorbesc mai pe larg. Am 
terminat zilele trecute, în cin
stea celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării, un poem inti
tulat „Monumentum" dedicat

Interviul nostru 
cu compozitorul 
Dumitru Bughici

Iar finalul încearcă să sinteti
zeze și tematic și ca formă, 
secvențele anterioare.

— Pe cînd o „primă audi
ție ?".

— O aștept și eu, credeți-mă, 
cu nerăbdare. Vă pot informa 
doar că solistul Filarmonicii 
bucureștene, Mihai Constanti
nescu, o are în studiu.

eroilor care și-au dat viața în 
marea bătălie pentru făurirea 
unei lumi noi.

— Lucrarea merge deci pe 
linia „Simfoniei-poem".

— Exact. într-o formă de 
sonată liberă am, încercat să 
făuresc o amplă piesă simfo
nică în care ascultătorul va 
putea discerne motive din cîn-

tece revoluționare („Interna
ționala", „Alarmă ia C.F.R", 
„Doina H-ului“) și elemente 
dintr-un cîntec de masă mai 
vechi al meu — „Aceasta este 
patria mea".

Lucrarea va fi, sper, curînd 
imprimată de Orchestra Sim
fonică a Radioteleviziunii sub 
conducerea lui Iosif Conta.

— Și pe un „șantier" al vii
torului ?

— Realizarea a două gînduri 
mai vechi: O simfonie-ba- 
let — o lucrare simfonică me
nită să fie „înscenată" dar și 
executată în sala de concert și 
un Concert polifonic pentru 
orchestră.

— Detalii ?
— în afara faptului că O. 

Danovschi scrie libretul acestei 
„Simfonii-balet" nu vă pot da 
nici un fel de amănunt. Sînt 
doar simple schițe, proiecte 
care poate vor mai rămîne 
încă mult timp pe această 
„masă de scris".

IOSIF SAVA

de aterizare are suspensie elastică și posibilitate de 
escamotare parțială în aripă, prima tentativă de acest 
fel cunoscută în istoria aviației; voleții cu fantă de bord 
Ia aripi, bazați pe o invenție a ing. Coandă, măreau sim
țitor portanța (noțiunea de „aripă cu fantă*, care s-a 
folosit atît de larg mai tîrziu, a fost introdusă de ei) 
etc.

Fără îndoială, cel mai original era sistemul de 
propulsie, bazat pe „motor-reactor" o adevărată revolu
ție, atît ca sistem, cît și ca aplicație, după cum remarca 
A. Bie în 1955, în articolul „Primul avion turbopropulsat 
din lume: Avionul Coandă 1910" (Aviation — Magazine- 
1955).

E adevărat că la vremea ei, invenția acestui mare 
pionier al tehnicii moderne nu a prea fost luată în sea
mă. „Nimeni n-a dat atenție încercărilor mele", mărtu
risește Coandă într-un interviu. Dar acest lucru nu l-a 
descurajat. Și-a închinat întreaga viață pasiunii sale 
pentru știință și tehnică, deschizînd drumuri noi în toa
te domeniile pe care le-a cuprins în activitatea sa. A- 
ceste domenii sînt foarte numeroase, multilateralitatea 
preocupărilor sale fiind de-a dreptul uluitoare. Iată un 
crîmpei semnificativ și impresionant totodată, dintr-o 
scrisoare primită în 1963 de autorii rîndurilor de față, 
de la marele inventator, după apariția în Editura Științi
fică a cărții „Focul viu".

„Domeniile științei sînt așa de vaste și atrăgătoare, că 
nu m-am putut abține de a le atinge mai pe toate. Dacă 
în aerodinamică am un oarecare renume, aceasta nu în
seamnă că nu am găsit în alte branșe cîteva lucruri in
teresante, atît în biologie, electronică, cristalografie, stu
dii spațiale, hidrodinamică, studiul apei în general, opti
că termodinamică, energia nucleară și așa mai departe*1

Ca și alți inventatori și descoperitori romîni de mare 
talent Tr. Vuia, G. Constantinescu, Al. Proca — H. 
Coandă nu a găsit în trecut în Rominia condiții cores
punzătoare pentru a duce la bun sfîrșit ideile sale în
drăznețe. De aceea, după ce la 14 ani își realizase prima 
sa invenție — o interesantă combină (secerătoare-treie- 
rătoare), după ce la 19 ani construise macheta unui avion 
propulsat de o rachetă (aceasta în 1905 !) ■— el pleacă în 
străinătate, unde se consacră unor lucrări care au fost 
repede remarcate.

Debutul și l-a făcut prin cercetări de aerodinamică, 
realizînd un banc mobil pentru încercări aerodinamice, 
„o suflerie plată pentru vizualizare cu fum", cum o ca
racterizează Bie. Rezultatul acestor experiențe este in
ventarea „aripii cu fantă de bord" de care am amintit.

Simpla menționare a cîtorva dintre invențiile lui H. 
Coandă dă imaginea anvergurii creației sale tehnice. 
Coandă este, de pildă, creatorul primului avion bimotor 
din lume (1911) care a inaugurat realizarea avioanelor 
multimotoare. El concepe case alcătuite pe bază de ele
mente prefabricate (1918) dintr-un material denumit 
„beton-bois", fiind astfel și un precursor al tehnicii mo
derne a prefabricării în construcții. Intr-o perioadă cînd 
Franța trece printr-o criză de tablă de fier, Coandă con
struiește rezervoare de benzină din beton. Imaginează și 
un interesant „cuptor solar“ pentru produs „apă dulce 
din apă de mare". Tot el, inventează un ^.parat crono- 
fotografic pentru înregistrarea deplasărilor de aer în 
jurul corpilor fuzelați, realizează tipul de avion care a 
devenit cunoscut sub denumirea „Bristol-Coandă" etc. 
Invențiile sale sînt în unele domenii atît de multe îneît 
s-au scris lucrări speciale pentru enumerarea și prezen
tarea lor.

După această sumară și foarte incompletă enumerare, 
trebuie să vorbim despre cea mai importantă dintre desco
peririle sale, care are de pe acum numeroase aplicații, și 
care constituie totodată o mare promisiune pentru tehnica 
viitorului. Este vorba despre efectul Coandă, brevetat în 
Franța sub denumirea „Procedeu și dispozitiv pentru de
vierea unui fluid într-un alt fluid" care i-a asigurat ma
relui savant un loc de frunte în mecanica fluidelor.

Aspirină mereu spre perfecționare, veșnic nemulțumit 
de nivelul existent al tehnicii, Coandă scria în 1930: 
„Pentru ca oamenii să se cunoască mai bine, aviația tre
buie să ia un mare avînt. Avionul este însă un aparat 
imperfect; omul n-a făcut decît să desăvîrșească zmeul 
din copilărie. Trebuie găsit alt mijloc... Dată ași putea 
crea vid deasupra mașinilor mele de zburat, ele s-ar 
năpusti intr-acolo..."

De la această idee a pornit Coandă în noua sa direcție 
de cercetare „Aerodina lenticulară", bazată pe efectul 
Coandă, astăzi în fază de experimentare, a cărei construc
ție i-a fost inspirată inventatorului de imensa energie a 
trombelor și cicloanelor, reprezintă după mulți specialiști 
viitoriil aviației. Intr-adevăr, este vorba de o mașină de 
zbor ideală care, creînd o depresiune atmosferică strict 
localizată desaupra ei, decolează la verticală, zboară cu 
viteze supersonice în orice direcție, poate rămîne imobilă 
în spațiu sau ateriza la verticală.

Prin valoarea universală a operei sale de inventator și 
descoperitor, Henri Coandă și-a înscris numele în cartea 
de aur a științei, al cărei patrimoniu l-a îmbogățit consi
derabil, deschizînd totodată perspective a căror adîncime 
nici nu poate fi încă întrevăzută. Și dacă modest el spune, 
în scrisoarea pe care am amintit-o: „Peste 63 de ani am 
avut marele noroc de a putea inventa sau cel puțin a mă 
putea consacra cercetărilor științifice", în realitate nu 
norocul ci profunzimea concepției sale tehnico-științifice, 
uriașa sa putere de muncă dublată de o perseverență 
niciodată dezmințită, intuiția vizionară a viitorului teh
nicii sînt acelea care i-au deschis porțile marii sale 
creații.

DINU MOROIANU
I. M. ȘTEFANFILMELE SĂPTĂMÎNII
„Păpușile 

rîd"
Noua producție a 

studioului „Gruzia- 
film" este o comedie 
satirică în culori.

In rolurile principa
le : M. Tbileii, S. Ta- 
kaisvili și M. Tavadze.

Scenariul este sem
nat de Guram Patara- 
ia și Arii Takaișvili. 
Regia îi aparține lui 
N. Sanișvili care a mai 
realizat filmele : Pri
măvara la Saken". „Ei 
au coborll din munți" 
și „Prima primăvară".

„între maluri"
Studiourile polonez? 

prezintă noua produc
ție „Între maluri" rea
lizată pe baza scena
riului lui K. Orlos în 
regia lui W. Lesin- 
wiez.

W. Lesinwiez a mai

fost prezent pe ecrane
le noastre cu filmele 
„Ultima bătălie", „De
zertorul" și „Primul 
an".

Din distribufie fac 
parte K. Fabisiek (Co
moara căpitanului

Martens, Urme tăcute) 
si M. Ciesielska (De
zertorul și Ultima bă
tălie).

Acțiunea filmului se 
desfășoară în zilele 
noastre într-un sat din 
Polonia.

„Vacanță cu Minka"
Festivalul internatio

nal al filmelor de la 
Veneția din 1963 a dis
tins această producție 
cu premiul „Oaella 
d'Argenta" la catego

ria filmelor pentru a- 
dolescenfi.

Produs de studiourile 
din R. S. Cehoslovacă, 
filmul „Vacantă cu 
Minka" are la bază

scenariul Iui J. Biâzek 
și J. Pinkova care sem
nează și regia.

în rolurile principa
le : V. Stefanova, L, 
Petrik, P. Sobotka.



SPORT . SPORT . SPORT Noi fii puri de strunguri

(selecționate olimpice) 4-1
urtuna de nisip 
de duminică a lă
sat în aer urme 
de gheață — și 
ieri după-amiază, 
cei vre© 30 000 de 
spectatori, veniți

să urmărească jocul dintre se
lecționata noastră olimpică și 
a Cehoslovaciei au dîrdîit ca 
în mijlocul toamnei: jocul, 
doar în primul și ultimul sfert 
de oră, a încălzit, așa cum se 
cuvine, tribunele.

Nu vom încerca un film al 
partidei. Trebuie spus că ea a 
fost una de luptă, cîteodată 
chiar d'e uzură, și uneori de 
spectacol. Noi am avut de la 
bun început inițiativa, am ata
cat larg și în viteză (princi
pala armă a atacului nostru 
este la ora aceasta pătrunde
rea pe extreme) și după șapte
sprezece minute conduceam cu 
trei goluri. Toate au fost 
create de Pîrcălab, care, din 
nou, a făcut dovada excepțio
nalului său talent. în afară de 
Țîrlea și, pe la începuturi, de 
Constantin, ceilalți colegi de 
linie ni s-au părut inexpresivi. 
Lucru cert, repetat și întărit 
de către specialiști și public, 
Pîrcălab, cînd vrea, face tot ce 
se poate face cu mingea și cu 
fundașii ieșiți în întâmpinarea 
lui. Și atunci tribunele văd 
fotbal, uită de necazurile pri
cinuite lor, în atîtea dumnici, 
uneori chiar de Ion însuși, uită 
de frig și aplaudă.

Dacă înaintarea s-a mișcat 
oarecum în voie (peste o săp- 
tămînă o vrem mult mai si
gură). apărarea, exceptîndu-i 
pe Nunweiller III (prompt, 
calm, inepuizabil) și pe Geor
gescu (echilibrat, incisiv, decis 
și cu tunul în bătaie Pe poar
tă), apărarea, repetăm, ne_a 
pricinuit îngrijorări. Judecați 
în parte, jucătorii din acest 
compartiment au încercat to
tul în acest ultim meci de ve
rificare. Mîndru mai puțin, 
pentru că nu a fost solicitat de 
către oaspeți pe cît ne aștep
tam. Dar ei, apărătorii, ni s-au 
părut departe de forma lor de 
altă dată. Greavu s-a lungit de 
mai multe ori pe gazon, vrînd 
să respingă mingile prin alu
necare, ( 
dată nu 
masiv și 
pat calm
(penaltiul dictat împotriva lui 
putea și nu putea fi acordat) 
în schimb, Popa le-a înlesnit 
totdeauna. Fundașul dreapta 
constituie, după pârer 
tră, punctul cel ma 
echipei. A fost ieri, L 
nență, depășit $i 
Lufturi repetate, r 
se în aut fără t 
greșite și alte pase 
exact acolo unde n 
nici romi: 
tea lui. oaspeții au fâct 
tot ce 
cîteva

del, Popa l-a pus la grea în
cercare pe portarul Mîndru.

Am relatat pe scurt despre 
evoluția jucătorilor luați în 
parte. Ca echipă, concepție de 
joc, legătură între comparti
mente, băieții noștri au fost 
superiori cehilor. Au acoperit 
mai mult terenul, au sesizat 
spărturile în apărarea adversă 
și au șutat cu precizie pe spa
țiul porții. Trebuie «pus însă 
că atupci cînd beneficiem de 
lovituri de la 18—20 m le iro
sim nepermis. Avem în echi
pă doi șuteri de temut: Petru 
Emil și Georgescu — de ce nu 
trag aceștia direct pe poartă și 
încearcă azvîrliri peste sau 
printre, azvîrliri care, de re
gulă, se soldează cu eșec în
condițiile jocului cu apărare 
supranumerică ? !

Am cîștigat detașat — două 
ezitări, una a lui Tîrlea. alta a 
lui Năsturescu, au făcut ca 
scorul să nu ia proporții și mai 
mari. Ceea ce dorim este ca 
duminică, în partida cu Bulga
ria. echipa noastră să atace 
mai în forță, să nu părăsească 
adversarul cu mingea, să-și 
păstreze calmul, să nu practi
ce un joc crispat.

Despre oaspeți : buni tehni
cieni, cu un control al balonu
lui cîteodată de invidiat, ei se 
pripesc în fazele de finalizare: 
în momentele de presing asu
pra echipei noastre, le-a lipsit 
un realizator.

Duminică, miza meciului 
fiind dintre cele mai impor
tante, băieții noștri se vor 
strădui cu siguranță să ne îm
plinească nădejdiile : joc de 
factură modernă și victorie. 
Dacă se poate chiar la scor.

Succes ! Toți cei din tribune 
sîntem alături de vot Cu ar
senalul de trompete, clopoței 
și torțe.

FAMȘ neagu

fnainfarea olimpicilor noștri încearcă din nou poarta ceho slovacilor.
Foto : V. RANGA

FINALELE CROSULUI 1 MAI

Campionii orașului București
C» toc rtntul puternic de 

duminici dimineața, finalele 
pe Capitală ale Crosului „Sc 
rnHmpinâm 1 Mu* s-au bucu
rat de succes.

Traseele alese in marea lor 
majoritate in jund iacului din 
Parcul Casei de culturi a ti
neretului din raionul 23 Au- 
gust, au oferit un teren pito
resc și variat, ideal pentru 
alergările de cros.

Dirzenia cu care s-a luptat 
pentru victorie a răsplătit 
stoicismul celor citeva sute de 
spectator, veniți să înfrunte 
timpul nefavorabil.

Cursa junioarelor (500 m.) a 
fost cfștigaiă de Teodora 
Oarfi (Olimpia) care dozîn- 
du-ți mai bine efortul a avut 
resurse să termine in sprint 
cursa, intrecind în ultimii me
tri pe Maria Ordeanu (Meta
lul) care a condus majoritatea 
cursei ca și pe Alexandrina

Bădescu (Rapid) sosită pe lo
cul II.

La juniori, tinărul timplar 
Alexandru Dindăreanu (Meta
lul) a reușit, de asemenea, doar 
pe ultimii doi metri ai cursei 

asigure victoria asupra 
elevului M. Țănoagă (Clubul 
Sportiv școlar) și a colegului 
său de echipă I. Moise, clasat 
pe locul III. Câștigătorul pro
bei, un harnic muncitor în pro
ducție, urmează cu sîrguință 
cursurile serale ale Școlii me
dii .,Mihai Viteazu“. Datorită 
afirmării lui în întrecerile 
sportive din ultimul timp a 
fost luat în evidența loturilor 
republicane de juniori.

La senioare, primele două 
clasate au fost reprezentantele 
Clubului Olimpia: Lucia Albu- 
lescu si Lăutaș Mirela.

Cursa seniorilor a fost cîști- 
gata de Voivozeanu (1 Mai)

atlet consacrat (cu drept de 
participare datorită unei între
ruperi de activitate sportivă).

Dintre echipele participante 
s-au remarcat reprezentativele 
cluburilor Olimpia la fete ?i 
ale clubului Metalul — raionul 
23 August, la probele de ju- ' 
niori și junioare.

SILVIU DUMITRESCU
antrenor de atletism

A doua întîlnire 
de box dintre 

selecționata olimpică 
a R. P. Romîne 
ți selecționata

R. P. D. Coreene

Constructorib de mașini-u- 
nelte de la Uzifriele „Strungul" 
Arad au realâzat 4 noi tipuri 
de strunguri re'Volver destinate 
prelucrării piețelor în serie 
mică sau mijlocie. Este vorba 
de strungurile de tip S.R.V. 
40 (strung revolver vertical) și 
S.R.O. 40 (strung revolver ori
zontal) cu diametrul de prelu
crare pînă la 40 mm și de 
strungurile dfe tip S.R.V. și 
S.R.O. 25 cu d/iametrul de pre
lucrare pînă 1a 25 mm. Noile 
tipuri de strușiguri realizate de 
această uzină, au parametrii de 
funcționare-avans, turație etc.

la nivelul mașinilor similare 
produse peste hotare. Cutia de 
viteză și mecanismul de avans, 
de pildă, sînt prevăzute cu 
cuplaje electromagnetice, ceea 
ce permite schimbarea viteze
lor și avansurilor printr-un 
sistem de preselectare electri
că, redueîndu-se astfel simți
tor timpul auxiliar de mane
vrare a strungului. Cu acestea 
nomenclatorul tipodimensiuni- 
lor de strunguri realizate pînă 
acum de Uzinele „Strungul" 
Arad se ridică la 16.

(Agerpres)

Organ teoretic și politic al 
C.C. al P.M.R.
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In ciclul „Scriitori romîni 

contemporani", a avut loc du
minică în Capitală, o manifes
tare contsacrată acad. Tudor 
Arghezi.

A vorbit prof. Univ. George 
/vașcu, după care un grup de 
actori ai Teatrului „C. 1. Notta- 

au recitat din opera poe-ra , 
tutui.

*
Biblioteca Academiei 

Romîne a fost deschisă
La 

R. P. 
luni o expoziție cu prilejul a- 
niversării lui William Shake
speare. La festivitate au luat 
parte academicieni, cercetă
tori, scriitori și alți oameni de 
cultură.

A fost prezent J. I. Mc Ghie: 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Marii Britanii la 
București.

După cuvîntul de deschidere, 
acad. Tudor Vianu, directorul 
general al Bibliotecii Acade
miei, ■ a prezentat asistenței

expoziția, care înfățișează 
exemplare rare ale lucrărilor 
marelui dramaturg englez, ma
nuscrise ale traducerilor în 
limba romînă, fotocopii ale 
unor lucrări de artă inspirate 
din opera sa, fotografii ale 
unor actori romîni și străini, 
interpreți ai pieselor shake
speariene. Majoritatea expona
telor aparțin fondului de cărți 
rare al Academiei, iar unele 
Muzeului Teatrului Național 
„I. L. Caragiale'.

★
Luni după-amiază, numeroși con

structori bucureșteni fruntași In în
trecerea socialistă, împreună cu fa
miliile, au asistat în sala Teatrului 
C.C.S. la un frumos spectacol inti
tulat „Te construim și te cîntăm 
București", prezentat în cinstea lor 
de formații artistice de amatori din 
întreprinderile de construcții, cla
sificate pe primul loc în faza raio
nală a celui de-al VII-lea concurs! 
pe țară.

(Agerpres)

— Declarație cu priviro la poziția 
Partidului Muncitoresc Romîn în 
problemele mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale adop
tată de Plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1964

TEODOR MARINESCU : Atotbirui- 
toarea învățătură leninistă

MIHAIL FLORESCU : Dezvoftare® 
industriei chimice romînești

FLORIAN DĂNĂLACHE : EdtSearea 
economică a cadrelor

VASILE HERDEA : Cercetările
științifice în zootehnie

B. CSELBNYI, ȘT. ȘTEFĂNESCU : 
450 de ani de la răscoala țără
nească de sub conducerea Iul 
Gh. Doja

Dezbateri pe marginea proiectelor 
de tematica a cursurilor de ființe 

sociale
— Din partea catedrei de socialism 
științific de la Universitatea Bucu

rești
— Din partea catedrei de socialism 

științific de la Institutul poTiteh-y 
nic din București

— Din partea catedrelor de ști$ițey
sociale din Centrul univemfeati 
Tg.-Mureș /

— Din partea secției de informi
și pregătire metodi 
cadrelor didactice — _
Cabinetul regional de -/pa 
Cluj "

Critică și bibliografie , 
ZOE DUMITRESCU-BUȘULENfiA :

O lucrare valoroasă de literatură 
universală și comparată

N. S. STĂNESCU : „Piațaj c/jmunăV
— nod de contradicții L /

Pe urmele materialelor + publ^dte 
Scrisori de Ia : Institute jl pedago

gic din Cluj 1 Univers Itatea mun
citorească de pe lînc ” *-‘“
„23 August" din Buci 
versitatea muncitori j 
lingă Uzinele „Electr l_ 
Craiova; Trustul gos fat Suceava;, 
întreprinderea de jprospeețiunip 
geologice'și geofizice dîn cadrul 
M.I.P.C. I J

Uzinele 
ești i Uni»

SUBTERANE
(Urmare din pag. I)

p
E
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„Tinărul teninist“
dineuri nu va mai duete direct j 
a. furnale. Se va opri mai în- 
tîi la această uzină, de unde 
va porni spre Hunedoara, nu
mai după ce va fi ușu
rat de steril, îmbogățit în con
ținutul de metal. Pentru a fi 
transportat l'a uzină cu mij
loace auto, pe șosea, minereul 
din Ghelar ar trebui să stră
bată mai bine de 15 km. Cos
tul transportului ar fi foarte 
ridicat. Iată de ce s4a recurs 
la o soluție mai practică : să
parea unui tunel între mina 
Ghelar și uzina din Teliuc. 
Astfel drumul minereului în
tre cele două localități se va 
scurta la numai 7 km.

La un moment dat, în văile, 
dealurile dintre Ghelar și Te
liuc au poposit numeroase 
mașini și utilaje miniere, di
ferite materiale de construc
ții subterane. S-a început să
parea tunelului. Trei dintre 
cele mai bune brigăzi de îna
intări. conduse de Dan Nico- 
lae, David Ioan și Nicola Ni
colae, au Atacat fiecare lucra
rea din puncte diferite. Pen
tru ușurarea muncii mineri
lor ei au fost dotați cu cele 
mai moderne utilaje. Pentru 
încărcatul materialului exca
vat in vagoneți, se folosesc 
mașini de înaltă productivita
te. Dacă pentru încărcarea 
normală a unui vagonet, trei 
mineri pierd aproape un sfert 
de oră, o asemenea mașină îl 
încarcă tn numai 20-30 de se
cunde, excluzînd în același 
timp, orice efort fizic am par
tea oamenilor.

De altfel, zilele acestea, In
tr-un timp relativ scurt, a jost 
terminat primul kilometru din 
tunet Este un frumos succes, 
cu care tinerii mineri hunedo- 
reni întimpină ziua de 1 Mai 
și „Ziua tineretului din Repu
blica Populară Romînă",

Revistă editaîă de C.C. al 
U.T.M.

Aprilie 1964
M. BRESLAȘU?: Cele trei porți

IN '(AJUTORUL 
PROPAGANDISTULUI

P. CRĂCIUN — Din lupta poporu
lui nostru împotriva fascismului

General-colonel în rezervă I. CRE- 
ȚULESCU — Contribuția Arma-, 
tei romîne la războiul antifas
cist

1NVĂȚĂM1NTUL POLITIC
AL U.T.M.

... — Despre metodica muncii tn 
cercuri

DIN EXPERIENȚA 
INSTRUCTORULUI RAIONAL

S. BADEA — îndrumare concretă, 
operativă

V. BUDUI — Stimulez inițiativa 
comitetelor U.T.M.

ACTIVITATEA 
CULTURAL-BDUCATIV A

I. NEAMȚU — Activități intere
sante, atractive, la nivelul sec
țiilor

M. TERNER — In tovărășia cărții
DIN EXPERIENȚA 

ORGANIZAȚIILOR U.T.M.
I. COROBAE — Răspunderea pen

tru îndeplinirea angajamentelor 
luate

P. LUNGU — 
în întrecere

MUNCA EDUCATIVA 
IN ȘCOLI

N. ȘTEFAN — Viitori lucrători ai 
agriculturii socialiste

GH. ENESCU — La început de tri
mestru

F. CORINDA — Cunoașterea eroi
celor tradiții

RĂSPUNDEM 
LA ÎNTREBĂRILE 

CITITORILOR
DIN SCRISORILE 

SOSITE LA REDACȚIE 
VĂ RECOMANDĂM 

SA CITIȚI
D. BĂLAN — „Eminescu* de 
D. Bușulenga

Dar nici ele nu fuseseră ulti
mul obstacol. Apropiindu-se 
de orizontul „O" au început 
viiturile de apă carbo-gazoa- 
să, de mare debit. Prin haine
le de protecție, cauciucate, nu 
pătrundea nici umezeala, nici 
răcoarea ploii torențiale. Nu
mai ropotul și greutatea stro
pilor mari se făceau simțite 
pe umerii și spatele minerilor. 
Mai bine de 200 de metri au 
fost săpați în aceste condiții, 
de ploi necontenite. Tinerii 
mineri Iosif Macra, Petru Bar
na, Nicola Nicolae, Nicolae 
Isman, și întreaga brigadă, în 
frunte cu șeful ei, deși cu pu
țină experiență, au săvîrșit a- 
colo, in adîncuri, fapte pline 
de eroism. Viteze mari de să
pare a puțului nu se puteau 
atinge în condițiile amintite, 
dar tinerii au asigurat un 
ritm constant de lucru, fără 
stagnări, iar lucrarea a fost 
terminată cu 10 zile mai de
vreme.

Multe cuvinte de laudă s-ar 
putea spune și despre lăcătu
șii și electricienii care în tot 
acest timp au dat un mare a- 
jutor minerilor. In frunte cu 
maistrul mecanic Sipoș Ale
xandru, om cu multă expe
riență tn meserie, tinerii Va- 
sile Stan, Constantin Corojan, 
Ion Udnștc — lăcătuși. Petru 
Parastie. Eugen Făget — elec
tricieni, au asigurat în perma
nență buna funcționare a uti
lajelor și mașriâior cu care 
lucrau mtncTii.

In vreme ce Ion Fvrdui 
cu b’nffact sa tnfrunia cu 
bărbcue greutățile irite, fapte 
nu mas pupa deosebite săvir- 
șea fraze'.e său. Petru Furdui, 
șe+ul unei echipe care săpa 
puțul similar de la Ghelar. A- 
wti, alâturi de alți tineri — 
Ștefan Danciu. Nicolae Rusu, 
Petru Biriș, Alexandru Vădu
va, Iile Chirilă, Aurel Dioan- 
că m frunte cu șeful șantie
rului, tinărul Stanciu Marcel, 
— aveau de luptat cu aceleași 
greutăți: șuvoaie de apă, gaze. 
O coincidență avea să confir
me eroismul celor doi frați și 
al tovarășilor lor; și acest puț 
a fost săpau și betonat cu 10 
zile îiiginte de termen.

• Duminică dimineață, ipe rin
gul montat în incinta stadionului 
Republicii s-a disputat a doua 
întîlnire de box dintre echipa 
olimpică a țării noastre și selec
ționata R.P.D. Coreene. Din nou 
victoria a revenit (6—2) boxeri
lor romîni. La cat. muscă, C. Ciucă 
l-a învins la puncte pe Kim In 
Sen. Celelalte rezultate înregistra
te (s-au disputat întîlniri la 8 ca
tegorii); N. Puiu b.p. Kim No Sik; 
Han Cio Ho b.p. C Buzuliuc ; 
I. Mihalik b.p. Han Mu Nam: N. 
Caiița b.p. Kin En Do; G Ntcn- 
lescu b. ab. Kim Ea Sik; Pak 
Mea Hvwa kp. V Badea Monet

C. Dan, 
a sto
curilor

dar mai de fiecare 
a reușit

i muncitor, 
atacurile

Tinerii colectiviști

nici cehi. Pe ]
- fă

au vrut Mai mi 
ori pe parcursul parti- L 

Z.
• „Turneul celor 6 

națiuni" Ia polo pe 
apă a luat sfirșit du
minică la Magdeburg 
odată cu disputarea 
ultimelor 3 partide. 
Echipa R.D. Germane 
a terminat la egalita
te; 3—3 (2—o; o—1; 
1—1; o—1) cu echipa 
R.P. Romîne, Iugosla
via a învins cu 8—o 
R.P. Polonă, iar R.P. 
Ungară a întrecut cu 
4—2 Suedia. Compe
tiția a fost câștigată 
de echipa Iugoslaviei 
care a obținut victoria 
în toate cele 5 meciuri 
totalizîr.d 10 puncte. 
Au urmat în clasa
ment R.P. Romînă — 
7 puncte, R.D. Germa

nă — 6 pcncre. R.P. 
Unga-â — 5 puncte
Suedii — 2 puncte 51 
R. P. Polonă zero

• La Vnijacia Ban
ja a iacepct «ntihiirea 

feminină 
de sah dintre echipele 
selecționate ale Iugo
slavie! și R. P. Romi-

ne. După pruna rundă, 
scorul este 3,5—0,5 
puncte in favoarea 
gazdelor, patru partide 
fiind întrerupte. Astăzi 
are loc runda a doua.

• Rutierii ceho
slovaci. romîni și po
lonezi care se pregă
tesc în vederea „Cursei 
păcii' și-au disputat 
duminică victoria în 
ultima etapă a con
cursului de verificare. 
Cursa pe circuit desfă
șurată pe străzile ora
șului Prag a a revenit 
cehoslovacului Smolik 
care a parcurs 138 km 
în 3h29’5^”- Al doilea 
a sosit reprezentantul 
R.P. Romîne. Gabriel 
Moiceanu cronometrat 
în 31130'26” urmat de 
cehoslovacul Heller — 
31130^56”. Gabriel Moi- 
:eanu a confirmat for
ma bună în care se 
află ocupînd locul trei

in clasamentul gene
ra] la 113” după ce
hoslovacul Heller —
câștigătorul cursei. 
Ceilalți cicliști ro
mîni au ocupat locu
rile următoare: 18.

heran cu M. L J. caa- 
p:oana Urii. întilnirea 
a lua sfîrșit cu un re
zultat de egahtate 
2—2. Pentru combina

Zanoni; 19. Stoica; 31. 
Ardeleana; 33. Zie
gler; 35. Dumitrescu.

• Halterofilul ma
ghiar Janos Benedek a 
stabilit un nou record 
mondial de juniori la 
categoria pană, stilul 
smuls, ridicând o hal
teră în greutate de 
105,500 kg.

• în continuarea 
turneului pe care-1 în
treprinde în Iran com
binata de fotbal Rapid- 
Petrolul a jucat la Te

tă au marcat Codreanu 
și Ozon. în primul 
meci, fotbaliștii romîni 
au făcut joc egal 0—0 
cu Daray.

• Campionatul de 
fotbal al Spaniei a 
revenit și în acest an 
echipei Real Madrid. 
Formația în care evo
luează celebrul inter

național Di Stefano, a 
totaliza: 46 puncte. cu 
4 puncte mar mult 
decit F. C Barcelona. 
Bens s-a clasat pe lo
cul 3 cu 37 pvacte. 
Au retrogradat în di
vizia B Pcmtevedra și 
Valladolid și au pro
movat Corogna și Las 
Palmas.

• La Casablanca în 
fața a peste 30000 de 
spectatori s-a dispu
tat jocul internațional 
de fotbal dintre echi
pele Marocului și Uru- 
guaiului. Oaspeții au 
repurtat victoria cu 
scorul de 1—o (1—o).

• In localitatea 
Bautzen a avut loc 
dubla întîlnire inter

națională de popice 
dintre reprezentat: vele 
RD. Germane și R.P. 
Romîne. In ambele in- 
tîlniri victoria a reve
nit gazdelor; la mas
culin scorul a fost de 
5 5M—5 219 puncte, 
iar la feminin de 
2 528—2319 puncte. 
La Dresda echipa R.P. 
Romîne urmează să 
întâlnească echipele se
cunde ale R. D. Ger
mane.

• După trei eșecuri 
consecutive în fața re
prezentativei U.R.S.S., 
selecționata masculină 
de baschet a S.U.A. a 
învins duminică seara 
echipa Leningradului 
=» 74—«5 (34—33)-

Teliuc - Ghelar:
7 kilometri

Peisajul industrial al Te- 
liucului se îmbogățește cu un 
nou obiectiv : Uzina de pre
parare a minereurilor. Dru
mul minereului extras din a-

Filatura și Țesătoria „Trainica"
orașul Pucioasa 

regiunea Ploiești

Angajează ingineri economiști pentru posturile de f
— șef serviciu tehnic,
— inginer tehnolog
— șef serviciu planificare

Condițiile sînt cele prevăzute în H.C.M. 105311959.

Pentru informații suplimentare, adresați-vă la 
teleion 1 Pucioasa

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
n asociațiile sportive 
din orașul Sibiu, se 
desfășoară din plin 
primele întreceri ale 
Spartachiadei repu
blicane. Mii de ti
neri populează în a- 

ceste zile de primăvară stadioa
nele și terenurile orașului, măsu- 
rîndu-și forțele în concursurile a- 
cestei largi competiții sportive de
masă.

Spre deosebire de celelalte în
treceri rezervate maselor largi de 
tineri, Spartachiada republicană 
primește la start nu numai spor
tivi începători ci și maeștri și 
maeștri emeriți. Așadar, valoarea 
întrecerilor Spartachiadei republi
cane va purta amprenta unei lup
te sportive de calitate, pentru ob
ținerea de cît mai multe perfor
manțe sportive valoroase. Și toc
mai prin aceasta poate fi explicată 
preocuparea Clubului Sportiv Mun
citoresc din Sibiu de a mobiliza 
pe toți specialiștii, antrenorii și 
instructorii în acordarea unor în
drumări calificate sportivilor în
cepători care se prezintă la star
tul întrecerii.

Din asociațiile sportive Inde
pendența, Balanța, Steaua roșie,

Dumbrava, Spicul, Drapelul roșu 
și din celelalte aparținind Clubu
lui orășenesc, vor fi mobilizări Ia 
întrecerile Spartachiadei republica
ne aproape 35 000 tineri și tinere. 
Este o cifră care va întrece toate 
realizările obținute pînă în pre
zent în mobilizarea tineretului la 
o competiție sportivă de masă. Un 
număr mare de tineri ded, care să 
beneficieze de îndrumările compe
tente și mult dorite ale specialiști
lor. Tocmai pentru acest conside
rent conducerea clubului, împreu
nă cu Comitetul orășenesc U.T.M., 
au repartizat pe lîngă fiecare aso
ciație sportivă cîte un antrenor 
sau profesor de educație fizică de 
la școlile din oraș. Unde lipsesc 
aceștia, munca de îndrumare a 
fost încredințată sportivilor frun
tași din secțiile de performanță 
ale clubului.

La Fabrica Libertatea, spre exem
plu, lucrează majoritatea compo
nentelor echipei de volei a clu
bului. care activează în prima ca
tegorie a campionatului republi
can: Livia Fleșeru, Ilean Roman, 
Grette Chiș. De la deschiderea 
Spartachiadei republicane și pînă 
acum, aportul voleibalistelor frun
tașe a fost deosebit. Ele nu s-au

preocupat numai de instruirea ti
nerilor cărora le place voleiul. Au 
contribuit la organizarea întrece
rilor de atletism, de handbal, au 
făcut demonstrații practice de fe
lul cum trebuie să se încălzească 
sportivul înaintea concursului, 
s-au ocupat de antrenamentele 
celor care vădesc mai multe apti
tudini. Desigur că după o astfel

devenind mîine atleți de frunte. 
Dar după orele de antrenamente 
cu copiii, Edith Treibal are o altă 
preocupare pe care o îndeplinește 
cu aceeași conștiinciozitate: pre
gătește sportivii de la Fabrica Dra
pelul roșu. Aici sînt mulți tineri 
muncitori care practică atletismul 
și întotdeauna un sfat priceput te 
face să alergi mai iute sau să a-

Specialiștii in mijlocul 

tinerilor începători
de muncă sînt așteptate acum 
roadele.

Un alt exemplu. Multipla cam
pioană republicană și recordmenă 
la atletism, Edith Treibal, este an- 
trenoare a unei grupe de copii la 
Clubul orășenesc din Sibiu. Mun
cește cu multă tragere de inimă 
și cei ce fac astăzi primii pași pe 
pista de atletism cresc sub privi
rile atente ale fostei campioane,

runci greutatea mai departe. Edith 
Treibal se ocupă cu multă dra
goste de îndrumarea tinerilor 
muncitori sportivi de la „Drapelul 
roșu“ și speră ca rezultatele pe care 

ei le vor obține în actuala între
cere a Spartachiadei republicane 
să fie cît mai bune.

Din marele număr de antrenori 
și specialiști, repartizați să mun
cească în sociațiile sportive, am

mai putea aminti numele antreno
rului de fotbal Traian Todoran, al 
antrenoarei de gimnastică Eleono
ra Lisa, al antrenorului de volei 
Gh. Bodescu etc., oameni care în
drumă cu dragoste și competență 
pe cei ce fac primii pași în sport. 
Săptămînal, antrenorii clubului se 
întîlnesc într-o ședință operativă 
și discută ceea ce au făcut și ce 
vor face, mijlocind în același timp 
un schimb util de experiență.

Activitatea specialiștilor în mij
locul sportivilor din asociații a 
dus, într-un timp relativ scurt, la 
o creștere a capacității organizato
rice a asociațiilor sportive. In 
foarte multe asociații sportive s-a 
ajuns la o activitate sportivă per
manentă prin organizarea de cam
pionate locale ca un mijloc de 
pregătire a tinerilor înaintea star
tului în întrecerile Spartachiadei 
republicane. Și ca urmare a mun
cii antrenorilor și instructorilor cu 
sportivii începători, sînt rezulta
tele foarte bune obținute de unii 
dintre concurenți în acest început 
de sezon.

Intr-o convorbire, prof. Mari® 
Trimbițaș. secretar la Clubul Spor
tiv Muncitoresc Sibiu, ne împăr
tășea bucuria multora dintre an
trenori care, în timpul de cînd își

dedică o parte din activitatea lor 
instruirii sportivilor începători în 
vederea Spartachiadei republicane, 
au descoperit o serie de elemente 
talentate care pot ajunge foarte 
curînd în echipele reprezentative 
ale clubului. Tocmai ca urmare a 
acestui fapt, secția de handbal a 
clubului are în momentul de față 
un lot de 40 de jucătoare, marea 
lor majoritate descoperite în ca
drul competițiilor locale desfășu
rate în asociații.

Activitatea antrenorilor și spe
cialiștilor Clubului orășenesc din 
Sibiu constituie o experiență bună 
care va trebui împărtășită de toate 
cluburile sportive din țară. Acea
sta va face ca în actuala compe
tiție sportivă, să fie obținute per

formanțe cît mai valoroase. După 
cum se știe, loturile olimpice sînt 
deschise oricărui tînăr talentat, 
care reușește să îndeplinească nor
mele stabilite și întrecerile Sparta
chiadei republicane oferă această 
largă posibilitate tuturor. Și fără 
îndoială că antrenorii vor ajuta și 
promova în continuare tineri ta- 
lentați în dt mai multe ramuri 
sportive.

PETRE CONSTANTINESCU
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într -un turneu

al prieteniei

Membri ai formației corale a Colegiului 
din Oberlin vorbesc „Scânteii tineretului^

n Holul hotelului 
„Ambasador", zed
de băieți și fete dis
cută cu aprindere. 
Sînt tineri ameri
cani, membri ai for
mației corale a Co

legiului din Oberlin (statul Ohio). 
Interpreții lui Brahms și Debussy 
așteaptă acum autobuzele O.N.T.- 
uhii, care să-i ducă la Muzeul sa
tului. Este ultima zi de ședere în 
țara noastră și, firește, programul 
este foarte încărcat. Totuși, dl. 
Robert Fountain, dirijorul corului, 
răspunde cu amabilitate solicitări- 
lor noastre de a afla unele amănun. 
te despre formația corală ameri
cană, despre impresiile sale din 
țara noastră.

— Corul Colegiului Oberlin 
este la primul său turneu în stră
inătate — ne spune dl. Fountain. 
Pentru noi a fost un examen greu, 
pe care am început să-l pregătim 
încă din luna octombrie a anului 
trecut. Acum, la încheierea sa, 
consider că turneul a fost foarte 
util. Iar dacă am trecut sau nu 
examenul poate să-l spună numai 
publicul.

Dl. Fountain ține să ne vorbea
scă despre formația corală pe care 
o conduce de 15 ani. Aflăm că ea 
este compusă din 75 de studenți. 
Majoritatea o formează cei care 
studiază conservatorul. Corul este 
împrospătat în fiecare an cu noi 
talente, ceea ce contribuie ca in 
formație să se resimtă tot timpul 
un suflu proaspăt.

— Credem că am reușit, totuși, 
în ciuda tinereții ansamblului 
nostru (18—21 ani) să facem cu 
succes față exigentului dv public. 
De la prima noastră apariție pe

scena teatrului din Ploiești, precum 
și in cele două concerte date in 
București, ne-am dat ușor seama 
că ne prezentăm în fața unor 
spectatori îndrăgostiți de muzică, 
cu o bogată cultură muzicală. Ei 
ne-au întîmpinat foarte priete
nește, iar aplauzele lor au consti
tuit pentru noi o mare satisfacție. 

Sheila Allen, una din solistele co
rului, studentă in anul II la con
servator, intervine in 
noastră :

— Aveți un public 
care ne-a cucerit pe 
fost o plăcere pentru 
cred că pentru toți colegii mei, 
să cîntăm în fața auditorilor ro
mini. Noi, coriștii, ne-am înțeles 
minunat cu acest public. Este și fi
resc, dacă ne gîndim că muzica 
este un mijloc — și eu îl consider 
dintre cele mai eficace — de co
municare între oameni.

Allen ne împărtășește, apoi, 
unele impresii despre țara noastră.

— Rominia este o țară fru
moasă și regret că nu putem sta 
mai mult aici. M-a impresionat 
în mod deosebit Sala Palatului. 
Cînd am intrat pentru prima oară 
înăuntru, s-a auzit un admirativ 
„a" general.

Tom Tenkins, student în anul 
II, care s-a adăugat grupului 
nostru, își întrerupe colega și 
subliniază :

— Sala Palatului este o adevă
rată bijuterie. O sală de concerte 
foarte bună, cu o acustică bine 
pusă la punct. Este cea mai bună 
sală în care am cîntat în turneul 
nostru în străinătate.

Tom Tenkins ne spune apoi că 
el s-a îndrăgostit de Valea Pra
hovei :

discuția

entuziast, 
deplin. A 
mine, și

— Drumul spre Sinaia, cu îm
prejurimile sale pitorești, este de 
o rară frumusețe. Am avut noro
cul să le vedem primăvara cînd 
în natură totul capătă viață. Am 
aflat și am văzut că astăzi aceste 
locuri sînt destinate recreerii 
populației. Este ceva minunat să 
colinzi prin împrejurimile locali
tății Sinaia.

Despre întîlnirile cu studenții 
romîni ne vorbește cu deosebită 
căldură Sheila Allen.

— Am vizitat conservatorul 
din București. Pentru noi, această 
întîlnire a fost plăcută. Entuzias
mul studenților romîni, prietenia 
sinceră cu care ne-au întîmpinat, 
vor fi amintiri prețioase despre 
Rominia. Un moment emoționant 
a furnizat surpriza pregătită pen
tru noi de către colegii bucureș- 
teni. Un cor ne-a prezentat un 
program de cîntece. înalta ținută 
artistică a scurtului program au
diat a fost o dovadă grăitoare a 
talentelor și a studiului serios. 
Noi, studenții americani, am cău
tat să-i răsplătim nu numai cu 
sincere aplauze. Drept mulțumire, 
spontan, ne-am ridicat în picioare, 
iar de la locurile noastre de spec
tatori am cîntat cîteva melodii ce 
nu au fost cuprinse în programul 
turneului nostru.

Tinerii noștri interlocutori ne 
vorbesc în încheiere despre do
rința lor ca turneul în străinătate 
să fie considerat ca un turneu al 
prieteniei.

— Noi am căutat, ne spune 
Allen, să ne dăm contribuția, pe 
măsura puterii noastre, la cu
noașterea popoarelor noastre do
ritoare de pace și prietenie.

LUCIAN ROLEA

I
I 
I 
I
I Agravarea situației in orașele
I 
I
I orașele

general

I transmite agenția France 
Presse. Călătorii sosiți luni în 
Liban afirmă că greva este

| totală în cartierele comerciale 
din Hama, Homs, Alep și alte 
orașe. în Capitală, 80 la sută 
din prăvălii sînt închise și 
numai cîteva magazine din 
cartierul Babtuma au rămas 
deschise. Avocații au declarat 
și ei grevă și încearcă, potrivit 
agenției France Presse, să 
atragă de partea mișcării gre
viste cadrele didactice și per
sonalul medical. S-au produs 
ciocniri în școli și la universi
tate.

din Siria
i 1IV'lu/llv

DAMASC 27 (Agerpres). — 
Situația s-a agravat în toate 

’ j siriene, unde o grevă 
generalizată a comercianților 
paralizează viața economică,

I
I
I
I
Irate.

Ziarul 
scrie că , 

ICare să t 
că, după

„New York Times44 
„puțini sînt diplomații 

care să se îndoiască de faptul 
i ceva mai mult de un

Viafa economică
a tării paralizată
de o grevă generală

an de la preluarea puterii, regi
mul baasist nu numai că nu 
a reușit să obțină sprijinul 
popular, dar a provocat ne
mulțumiri în aproape toate 
păturile populației". Același 
ziar afirmă că, potrivit unor 
știri încă neconfirmate, ele
mentele politice care se opun 
regimului baasist au format 
un front, revendicînd anularea 
stării excepționale, restaura
rea libertăților publice și a 
garanțiilor constituționale, for
marea unui guvern de tran
ziție care să organizeze noi 
alegeri și să pregătească insti
tuirea unui regim democratic.

j Problema cipriotă
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Aspect al expoziției Oficiului național de turism O.N.T.-Car- 
pați deschisă recent în capitala Finlandei, Helsinki

Membri ai formației corale a Colegiului Oberlin în vizită la Muzeul satului

NICOSIA 27 (Agerpres). — 
„O.N.U. și-a intensificat efor
turile pentru a înlesni ușurarea 
tensiunii crescînde în Cipru, în 
timp ce ciprioții turci și-au 
consolidat pozițiile într-un cerc 
mai mic împrejurul Nicosied și 
pe linia vitală spre coasta de 
nord“, transmite agenția Reu
ter. Tratativele începute între 
reprezentanții celor două comu
nități din diferite localități

unde s-au produs incidente, ur
mează să continue în prezența 
reprezentanților O.N.U. și a 
generalului Gyani, comandan
tul forței O.N.U. în Cipru.

In cartierul turc din Nicosia 
au avut loc manifestații, iar au
tomobilul în care se afla gene
ralul Gyani, sosit la fața locu
lui, a fost întîmpinat cu stri
găte de protest împotriva acti
vității U.N.U. în Cipru.

M. Keita despre 
rezultatele primelor 
alegeri din Mali

(Agerpres). 
Republicii

consiliul Interviu al președintelui
internațional

ol caldei
R. D. Vietnam, Ho Și Min

27 (Agerpres). — 
s-a deschis luni 
Consiliului inter-

LONDRA 
La Londra 
o sesiune a 
național al cafelei care va lua 
în dezbatere o serie de pro
bleme legate de producția, 
consumul și prețurile cafelei 
pe piața mondială.

După cum transmite agenția 
U.P.I., sesiunea — a patra în 
timp de nouă luni — va dura 
patru zile cu o pauză care să 
permită soluționarea eventua
lelor divergențe care se vor 
ivi între țările producătoare 
și cele consumatoare în cursul 
dezbaterilor. Agenția mențio
nează că, printre problemele 
importante care vor fi discu
tate este cea a prețului cafe
lei care, potrivit observatori
lor, va provoca vii controverse 
între participanții la confe
rință.

Tentativa 
de sinucidere 

a lui Ruby

DALLAS 27 (Agerpres). —
Jack Ruby, asasinul lui Lee 

Harvey Oswald, a încercat să 
sa sinucidă, lovindu-se cu 
capul de pereții celulei sale. 
Dus la spitalul închisorii s-a 
constatat că nu a suferit nici 
o leziune internă. Ca măsuri de 
precauțiune au fost îndepăr
tate din celula sa toate mobi
lele și obiectele, în afară de 
saltea, pentru a împiedica o 
nouă tentativă de sinucidere.

Psihiatrul, dr Louis Jolyon 
West, de la facultatea de me
dicină a universității din Ok
lahoma, angajat de avocații 
lui Ruby, a fost autorizat să-l 
interogheze pe Ruby în celula 
sa. El a refuzat să comunice 
ziariștilor rezultatul consultă
rii sale. Avocații lui Ruby au 
cerut judecătorului Joe Brown 
ca clientul lor să fie trimis 
într-o clinică pentru a fi exa
minat de psihiatri. Corespon
dentul agenției France Presse 
remarcă coincidența dintre 
demersul avocaților și com
portarea lui Ruby.

Judecătorul Joe Brown a 
respins cererea avocaților cu 
privire la trimiterea lui Ruby 
într-o clinică.

HANOI 27 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
V.N.A., Ho Și Min, președin
tele R. D. Vietnam, a acordat 
un interviu ziaristului austra
lian Wilfred Burchett în care 
s-a referit la situația din Viet
namul de sud.

Exprimîndu-și părerea în 
legătură cu discuțiile care s-au 
purtat în ultimele luni în 
S.U.Ă. în legătură cu o solu
ție neutră în Vietnam, pre
ședintele a spus că problema 
Vietnamului de sud trebuie 
rezolvată de însăși populația 
acestei țări, pe baza indepen
denței naționale, democrației, 
păcii și neutralității, prima 
condiție pentru aceasta fiind 
retragerea totală a trupelor

S.UA. și a armelor lor și res
pectarea de către S.U.A. a a- 
cordurilor de la Geneva din 
1954. In această ordine de idei 
el a spus că merită o atenție 
deosebită sugestiile președin
telui de Gaulle cu privire la 
neutralizarea Asiei de sud-est, 
inclusiv Vietnamul de sud, în- 
țelegîndu-se prin aceasta și li
chidarea bazelor militare și a 
amestecului străin. Guvernul 
R. D. Vietnam sprijină, de a- 
semenea, cu căldură propu
nerea făcută de Norodom Sia- 
nuk. șeful statului Cambodgia, 
pentru convocarea unei confe
rințe internaționale în vederea 
garantării neutralității și in
tegrității teritoriale a acestei 
țări.

BAMAKO 27 
— Președintele 
Mali, Modibo Keita, a adresat, 
prin radio, un mesaj către na
țiune consacrat rezultatelor 
primelor alegeri pentru Adu
narea Națională după dobîn- 
direa independenței.

Rezultatele alegerilor, a sub
liniat Modibo Keita, reprezintă 
cea mai bună dovadă a spri
jinului puternic pe care îl a- 
cordă poporul din Mali politi
cii partidului Uniunea suda- 
neză. urmărind totala decolo
nizare și dezvoltarea necapita- 
listă a țării. Acest lucru este 
dovedit în mod elocvent de 
faptul că Uniunea sudaneză a 
întrunit 99,89 la sută din vo
turile alegătorilor care au par
ticipat la alegeri.

Modibo Keita a subliniat a- 
poi că participarea masivă a 
poporului Republicii Mali la 
recentele alegeri a contribuit 
la năruirea planurilor puse la 
cale de dușmanii republicii.

In încheiere, Modibo Keita a 
îndemnat la ascuțirea vigilen
ței poporului din Mali, „a că
rui încredere în viitorul său 
este neclintită44.

ATENA 27 (Agerpres). — La 
Atena, după întrevederea de o 
oră și jumătate cu primul mi
nistru grec, Papandreu, media
torul O.N.U. pentru Cipru, Tuo
mioja, a declarat: a fost un în
ceput bun pentru precizarea 
punctului de vedere grec.

Marți, Tuomioja, urmează să 
sosească la Paris, pentru a-1 
întîlni pe secretarul general al 
O.N.U., U Thant, iar miercuri 
este așteptat la Londra,

LOURENCO MARQUES 27 
(Agerpres). — Agenția de pre
să sud-africană anunță că un 
nou contingent de soldați por
tughezi au sosit la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute în Mozambic.

Agenția menționată leagă a- 
ceastă măsură de intensificarea 
atacurilor forțelor patriotice de 
eliberare națională.

O situație asemănătoare exi
stă și în celelalte colonii portu
gheze din Africa. Intr-un comu
nicat semnat de Amilcar Ca
brai, secretarul general al Par
tidului African al Independen
ței din Guineea portugheză și 
Insulele Capului Verde, se a- 
rată că în ultima lună, atacu
rile patrioților au luat o mare

ȘASE DULGHERI CONTRA
150 DE ȘERPI

O luptă între șase dulgheri și 
150 de șerpi veninoși a avut 
loc în localitatea Dindigul, 

statul indian Madras. Dulgherii, 
care voiau să dărîme o casa, au 
fost atacați de șerpi care își ale
seseră această casă drept cuib. 
După o luptă îndelungată, dulghe
rii au reușit să omoare toți șerpii, 
fără ca vreunul din ei să fie muș
cat. Șerpii au fost apoi arși pe 
rug în cadrul unei ceremonii re
ligioase, întrucît ei, potrivit cre
dinței hinduse, sînt socotiți ani
male sfinte.

că, „Mica sirenă44, era situată la o 
oarecare distanță de centrul capi
talei, a oferit 1 000 de coroane 
drept recompensă pentru prinderea 
huliganilor. De asemenea, o recom
pensă de 500 de dolari a fost ofe
rită de un om de afaceri american, 
Henry Gellerman din New York, 
pentru informații care ar permite 
arestarea celui care a decapitat 
„Mica sirenă".

alunecări masive 
DE ROCA DE PE MUNTELE 

DARIVORZ

ACTE DE VANDALISM 
COMISE IN DANEMARCA

Corespondentul la Copenhaga 
al agenției France Presse re
latează că tot în noaptea 

cînd un grup de huligani au deca
pitat celebra statuie „Mica sirenă", 
a sculptorului danez Eduard Erik
sen, din rada portului Copenhaga, 
la 200 de kilometri de capitala Da
nemarcei în localitatea Odensee, 
un alt grup de huligani a făcut să 
dispară bustul în granit al unui 
boxeur din grădina publică a ora
șului. Poliția și opinia publică se 
întreabă dacă există vreo legătură 
între cele două acte de vandalism 
sau este vorba de o simplă coin
cidență. Odensee este orașul natal 
al lui Andersen, autorul povestirii 
„Mica sirenă'.

In timp ce dublul act de vanda
lism comis în Danemarca a provo
cat indignarea opiniei publice, po
liția intensifică cercetările sale 
pentru a descoperi pe răufăcători. 
Compania de taxiuri din Copen
haga, care beneficia considerabil 
de faptul că marea atracție turisti-

Ț'xupă cum s-a mai anunțat, 
! J datorită unor alunecări ma

sive de rocă de pe muntele 
Darivorz (Tadjikistan) a fost ba
rat cursul rîului Zeravșan, formîn- 
du-se un imens lac, în care nive
lul apei continuă să crească, ame- 
nințînd cu inundația vechiul oraș 
Samarkand și localitățile învecina
te. Prin măsurători s-a stabilit că 
înălțimea barajului natural format 
prin alunecarea rocilor este de

II
150—200 metri, lățimea lacului 
400 metri, iar lungimea peste 800 
metri.

Pentru evitarea inundațiilor, au
toritățile au hotărît construirea u- 
nui canal care să devieze cursul 
rîului Zeravșan. La fața locului au 
și fost trimise mijloacele tehnice și 
materiale necesare, precum și de
tașamente de geniști. Canalul va fi 
construit cu ajutorul exploziilor.

Vizitele 
delegației 

romine 
în Anglia

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Delegația romînă, condusă de 
D. Popescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, care participă 
la festivitățile prilejuite de cea 
de a 400-a aniversare a nașterii 
lui William Shakespeare, a 
fost primită la 24 aprilie de 
O. Allen, lordul primar al 0- 
rașului Coventry.

La Stratford upon Avon, 
membrii delegației au vizitat 
Centrul Shakespeare, construit 
în vederea sărbătoririi din a- 
cest an. Ei au vizitat, de ase
menea, expoziția Shakespeare. 
Sir Fordham Flower, președin
tele guvernatorilor Teatrului 
Memorial Shakespeare din 
Stratford upon Avon, care a 
vizitat recent R. P. Romînă, a 
oferit o masă în cinstea oaspe
ților romîni. Membrii delega
ției romîne au asistat apoi la 
spectacolul „Richard al Il-lea**, 
prezentat de Teatrul Memorial 
Shakespeare.

amploare, îndeosebi în regi
unea de nord a Guineei portu
gheze. Pe drumul dintre locali
tățile Bula și Bigena patrulele 
portugheze nu mai pot pătrun
de, el fiind sub controlul parti
zanilor. De menționat că Bula 
se află la numai 30 km de ca
pitală. Planul colonialiștilor de 
a schimba situația militară în 
cursul sezonului ploios a eșuat, 
se spune în comunicatul mai 
sus amintit. Moralul trupelor 
portugheze este scăzut, iar ca
zurile de dezertare sînt din ce 
în ce mai dese. La toate ace
stea se adaugă disputele și cer
turile dintre generalii și ofițerii 
portughezi,

O vedere luată din avion în timpul tradiționalelor sărbători ale 
primăverii în orașul Ziirich (Elveția). Locuitorii orașului dau foc 

în mod simbolic unui „om de zăpadă"
FOTOPRESS ZURICH

TOATE
O EXPERIENȚA 

INEDITA: ORGANISMUL 
ARTIFICIAL

îțiva medici din New York au 
făcut o experiență extraordi
nară cile cărei amănunte sînt 

publicate în revista americană 
„Astronautics'. Este vorba de 
crearea unui organism artificial de
numit „Cyborg", prevăzut cu un 
sistem endocrin artificial, o respi-

rație artificială, o circulație artifi
cială... Cu alte cuvinte va fi un 
om artificial în parte. El este re
zultatul aplicării ciberneticii la 
probleme organice, de unde și 
numele său de „Cyborg44 (cyber
netics 4- organism). Unele dintre 
glandele sale endocrine vor fi sti
mulate de organe de control arti
ficiale. Oxigenarea sîngelui se va 
face numai în parte în plămîni și 
în parte printr-un convertizor chi-

mic situat în abdomen. Temperatu
ra organismului ,,Cyborg' va fi 
mai scăzută decît temperatura nor
mală a omului, așa îneît el va pu
tea „trăi*, sau mai bine-zis func
ționa, la presiuni atmosferice mult 
mai scăzute decît cele terestre și 
această răcire va fi obținută cu un 
aparat de condiționare și reglemen
tare electronică constituit dintr-un 
sistem de artere din material plas
tic, în care va circula apă. Dimpo
trivă, creierul „Cyborg“-ului va 
funcționa la temperatura cea mai 
adaptată necesităților țesutului ce
rebral, regimul său fiind, așadar, 
autonom față de cel al corpului.

Scopul acestei experiențe este 
următorul : în loc să se creeze în 
jurul omului, în viitoarele sale că
lătorii spațiale, condiții asemănă
toare cu cele terestre, medicii din 
New York își propun să condițio
neze însăși fiziologia umană pentru 
a o adapta la condiții de viață cu 
totul diferite de cele normale.

„Ansamblul romînesc
este excelent“

• Ziarul italian „La Stampa" despre
spectacolul unui
romini la Torino

ROMA 27 Corespondentul A- 
gerpres, G. Pastore, transmite:

Sîmbătă a avut loc la Torino 
un spectacol dat de un grup de 
balerini ai Teatrului de Operă 
și Balet din București, care se 
află în turneu în mai multe o- 
rașe din Italia.

Ziarul torinez „LA STAMPA" 
de duminică a publicat o cro
nică dedicată spectacolului pre
zentat de artiștii romini. Auto
rul remarcă că balerinii romini 
prezintă în Italia un program 
foarte bogat, care cuprinde 
fragmente din „Lacul lebede
lor" de Ceaikovski, „Romeo și

s c 
u 
R

O

Pb
s

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

grup de balerini

Julieta" de Prokofiev, „Giselle* 
de Adam, „Hiroșima" de Skria- 
bin, precum și alte bucăți pe 
muzică de Bella Bartok, Enes- 
cu, Gounod, Borodin. „Ansam
blul romînesc — scrie ziarul — 
este excelent. Irinel Liciu, pri
mează alături de Gabriel Po
pescu. O mare grație și agilita
te au Ileana Iliescu, Cristina 
Hamei, Valentina Massini, se
condate de Gheorghe Cotove- 
lea, Petre Ciorlea și Gheorghe 
Constanlinescu, care au confir
mat impresia bună pe care au 
produs-o în Italia anul trecut".

MOSCOVA. — Luni, Prezidiul Sovietului Su
prem și Guvernul U.R.S.S. a oferit, în Palatul Marc 
al Kremlinului, un prînz în cinstea lui Ahmed Ben 
Bella și a membrilor delegației guvernamentale a 
Algeriei. Au rostit cuvîntări N. S. Hrușciov și Ben 
Bella.

în aceeași zi au continuat convorbirile între de
legațiile guvernamentale sovietică și algeriană. Au 
fost abordate probleme privind lărgirea continuă a 
relațiilor și colaborării sovieto-algeriene, precum și 
probleme internaționale care prezintă interes pen
tru ambele părți.

Schimbul de păreri a confirmat o deplină iden
titate de vederi a celor două părți în toate proble
mele discutate.

Ahmed Ben Bella a oferit la Ambasada Algeriei 
din Moscova o recepție. Au participat N. S. Hruș
ciov și alți conducători sovietici.

WASHINGTON. — La Washington s-a deschis, 
luni, conferința anuală a Camerei de Comerț a S.U.A., 
la care urmează să ia cuvîntul, printre alții, pre
ședintele Lyndon Johnson și secretarul de stat, Dean 
Rusk. După cum relatează agențiile de presa, în ca
drul actualei conferințe va fi acordată o atenție spe
cială problemei dezvoltării relațiilor comerciale ale 
S.U.A. cu țările socialiste din răsăritul Europei.

Comitetul Politic al Camerei de Comerț a S.UA 
a elaborat un proiect de rezoluție, care cere guver
nului să reevalueze „actualul sistem do restricții în 
scopul eliminării acelora care nu sînt necesare pen
tru securitatea Statelor Unite și care au drept rezul
tat o poziție slăbită a S.U.A. în concurența cu cele
lalte state occidentale". Pronunțîndu-se pentru dez
voltarea relațiilor comerciale cu statele socialiste, 
proiectul de rezoluție subliniază că guvernul trebuie 
să ducă o politică comercială „care să fie în intere
sul național" al țării.

SEUL. — Făcînd un bilanț al demonstrații
lor studenților sud-coreeni împotriva politicii 
guvernului, agenția de presă sud-coreeană 
Tonyan Thonsin, relatează că în urma ciocni
rilor cu poliția, un număr de 80 de studenți 
au fost răniți, dintre care 8 se află în stare 
gravă.

— La Atena s-a anunțat că prinlr-o hotă-ATENA. _____ ,________ _ ___
lire a Ministerului de Interne al Greciei, 408 deținuți 
politici greci, care se află închiși de peste 12 ani, 
„vor fi puși în libertate cu condiția unei comportări 
corecte timp de cinci ani**.

In urma acestei hotărîri, Liga greacă pentru drep
turile omului a dat publicității un comunicat în care 
își exprimă satisiacția față de această hoiărîre a gu
vernului.

PARIS. — Secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a sosit duminică la Paris, unde întreprinde o vizită 
oficială de patru zile la invitația guvernului francez, 
împreună cu U Thant au mai sosit David Owen, di
rectorul Biroului de asistență tehnică al O.N.U., și 
Paul Hoffman, directorul fondului special al O.N.U.

In cursul vizitei sale în Franța, secretarul general 
va avea o serie de întrevederi cu oficialități fran
ceze. De asemenea, U Thant va prezida lucrările Co
mitetului de coordonare adiministrativă a O.N.U., 
care vor începe marți Ia Paris.

DAR ES SALAAM. — Luni, președinții Tanganicăi 
și Zanzibarului, respectiv Julius Nyerere și Abeid 
Karume, au schimbat instrumentele de ratificare a 
acordului cu privire la crearea Republicii Unite Tan
ganica și Zanzibar. S-a anunțat în mod oficial că și 
Consiliul revoluționar al Zanzibarului a aprobat 
crearea noului stat.

LONDRA. — Primul ministru al Italiei, Aldo Moro, 
a sosit luni la Londra într-o vizită oficială de cinci 
zile la invitația lui Douglas Home, primul ministru 
al Marii Britanii. Cu acest prilej cei doi oameni de 
stat vor face un schimb de păreri în problemele re
feritoare la perspectivele colaborării vest-europene, 
tratativele din cadrul „rundei Kennedy44, problema 
dezarmării, a relațiilor Est-Vest, precum și la relațiile 
cu țările africane și latino-americane.

TEHERAN. — Tribunalul militar din Teheran a 
pronunțat sentința în procesul unor persoane acu
zate de a fi încercat să organizeze un complot împo
triva actualului regim din Iran. Tribunalul a condam
nat pe trei dintre acuzați Ia moarte, iar pe ceilalți 
la închisoare pe diferite termene.

DAR-ES-SLAAM. — Un alt grup de 19 militari afri
cani din Tanganica au fost deferiți, la 27 aprilie, Tri
bunalului militar special. Ei sînt acuzați de a fi luat 
parte la tulburările care au avut loc în armata Tan- 
ganicăi în luna ianuarie a.c.
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