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La Stațiunea viticolă va
lea Călugărească, raio
nul Mizil, lucrările de în
treținere a solului in 
plantațiile intensive se 

executa mecanic
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Pe marile trasee

ale întrecerii socialiste
vom povesti despre o 

comoară. E adevărat, despre o 
comoară care deși a fost as
cunsă în adîncurile pămintu- 
lui n-a fost niciodată ferecată 
cu lacăte: o comoară pe care 
furnaliștii o cunosc cel pu
țin din ziua cînd au văzut 
prima dată furnalele. Pe 
care au prețuit-o pînă acum, 
dar căreia i-au găsit, în aces
te zile 
toare 
marea 
ceasta

de întrecere premergă- 
sărbătorii Eliberării, 

ei valoare. Comoara a- 
este cocsul.

curgeau o primă treaptă spre 
„comoara" de care aminteam 
la început. Tot ea a mai con
semnat încă ceva: pe rinele 
celor două furnale s-au scurs 
cu 6 251 tone mai multă fon
tă decît era planificat. Au 
apărut așadar primii muguri 
ai unor succese care preves
teau realizări și mai mari.

Furnaliștii sînt oameni

această direcție, să reducem 
consumul de cocs și să intro
ducem în furnal mai mult 
minereu, doar el este cel care 
se transformă ir. fontă. Așa se 
face că în luna februarie la 
furnale c apărut inițiativa : 
„Să producem lunar 1 000 tone 
..de fontă cu cocs economisit1* 
(din care 700 tone secția a 
Il-a). Și nu se poate spune că

ținute în cadrul ei. Temele de 
instruire a agitatorilor, lozin
cile, gazeta de perete erau 
axate acum pe explicarea im
portanței inițiativei. In plus a 
fost organizat „Colțul inițiati
vei".

Și de această dată furna

„O zi pe lună cu cocs 
economisit I"

La început (cu prilejul dez
baterilor sarcinilor de plan) 
au fost 10 kilograme. Cu atît 
se angajaseră jurnaliștii 
reducă 
tona de fontă elaborată. Și 
iată că 
din an. Au apărut și primele 
succese: reducerea consumu
lui de cocs, reducerea timpi
lor de oprire de la 4,10 la 1,03 
la sută. Economista secției a 
Il-a furnale, — inginer Ger
trud Fodor, a făcut și primul 
calcul: consumul de cocs pe 
luna ianuarie a scăzut cu 55 
kilograme pe tona de fontâ- 
Și iată că jurnaliștii par-

Cronica
actualității

Noi cariere
pentru materiale 

de construcție

sa
consumul de cocs pe

a trecut prima lună

In prezent au loc, în" apropiere de Tg. Jiu, 
lucrări de deschidere a unei mari cariere, mate
rie primă pentru fabrica de ciment ce se con
struiește în această localitate. Lucrări asemănă
toare au loc și la Aleșd, regiunea Crișana.

Totodată au loc lucrări pentru crearea de noi 
fronturi de exploatare sau extinderea altora la 
carierele deja existente. Astfel, noul front de lu
cru de la cariera de gips din Turda va permite 
un spor anual de 400 000 tone. Lucrări similare 
au loc la cariera de calcar Săndulești, prin care 
se va asigura obținerea în plus a peste 1 mi
lion tone pe an.

Ambarcațiuni pentru Olimpiada

zile, la secția de ambarcațiuni a 
de industrializare a lemnului din 
o activitate febrilă. Colectivul sec- 

a două canoe —

în acoste 
Complexului 
Reghin este 
ției a terminat construcțiile 
simplu, două — canoe dublu și a 5 padele pen
tru caiace, necesare canotorilor noștri în vede
rea participării lor la Olimpiada de la Tokio. 
Colectivul de la C.I.L. Reghin lucrează acum 
pentru membrii lotului republican la 8 tipuri de 
diferite capacități, la 4 arborade pentru cuterul 
„Star", la rame speciale din lemn de rezistență 
din molid și la șine pentru scaune rulante de o 
lungime de 80 cm fiecare, față de 65 pînă la 70 
cm utilizate pînă în prezent.

Lucrări pentru extinderea 
suprateței stuiicole 

a Deltei
în Delta Dunării se efectuează, în prezent, o 

serie de lucrări menite să creeze posibilitatea ca 
în viitoarea campanie să se recolteze cantități 
sporite de stuf. Astfel, se lucrează la executarea 
unor noi canale de acces sau pentru evacuarea 
apei însumînd peste 200 km care permit amena
jarea unor noi suprafețe stuficole. In noile in
cinte amenajate pentru exploatare, la Obretin și 
Carasuhat se construiesc două stăvilare pentru 
dirijarea apelor și s-au executat noi platforme 
pentru depozitarea stufului.

Locuințe noi

pentru specialiștii din G.A.C
Gospodăriile agricole colective se stră

duiesc să asigure pentru specialiștii care 
lucrează în gospodării, condiții de viață și 
de lucru tot mai bune. G.A.C. din regiunea 
Galați au pus la dispoziția inginerilor a- 
gronomi pînă acum 83 de apartamente con
fortabile, nou construite sau din locuințele 
existente. Alte 19 se găsesc în stadiu de 
finisaj. Pînă în anul viitor în această regi
une se va asigura în întregime necesarul 
de locuințe pentru specialiștii din gospodă
riile colective.

(Agerpres)

SE SCRIE OM
BIOGRAFIE A OfELlJllII

dirji, oameni hotărîți. Ce si-au 
zis atunci ei. Capacitatea 
furnalelor este cceec-ți Ic fie
care încărcătură. n-o poți 
schimba. Nu $e poate oare 
modifica proporția ce minereu 
ți cocs pe care o introducem 
in furnal ? Răspunsul la în
trebare I-aa dat tehnicienii, 
calculele- Să acționăm deci in

: nu ar fi apreciat la 
proprule dimensiuni noua. lor 
hotărire. Ei erau însă convinși 
că la jurnale există încă re- 

posibilități nefolosite. 
O dată cu lansarea acestei 

inițiative, îmbrățișată de în
tregul colectiv, organizația de 
par: id a inițiat o susținută 
muncă de popularizare a ini-' 
îiarirei și a rezultatelor ob-

zerre.

liștii s-au dovedit a fi la înăl
țime. Haralambie Covalciuc, 
cauperist, a supravegheat per
manent furnalul pentru ca 
temperatura să se mențină 
constant ridicată, prim-furna- 
liștii Alexandru Olaru și Mi
hai Zemesnicu au respectat 
cu strictețe programul de ela
borare, și lista celor eviden- 
țiați poate continua, ceea ce a

făcut ca și acest angajament 
să fie îndeplinit.

Succesele obținute în luna 
februarie, cînd au fost date 
peste plan 4 015 tone fontă 
numai pe seama cocsului eco
nomisit, precum și cele din 
luna martie, cînd s-a înregis
trat o economie de 107 kilo
grame cocs pe tona de fontă 
i-a determinat pe jurnaliști 
să-și revizuiască din nou an
gajamentul.

La consfătuirea de produc
ție din 24 aprilie furnaliștii 
făceau un nou pas și mai ho- 
tărît pentru stăpînirea depli
nă a „comorii" furnalelor — 
cocsul. Colectivul secției a Il-a 
furnale trecea acum la o nouă 
fază a inițiativei „O zi pe 
lună cu cocs economisit !“ 
Deși la consfătuire erau pre
zenți numai 22 de jurna
liști (secția este doar cu „joc" 
continuu) aceștia aveau argu
mente convingătoare. Terenul 
era bine pregătit. La ora a- 
ceea cînd se discuta în con-

C. PRIESCU 
V. DINULESCU 
M. CARANFIL

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Oameni și oțel
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PRIMUL SPECTACOL
AL COMEDIEI FRANCEZE

în sala Palatului R. P. Ro
mine, a avut loc vineri seara 
primul spectacol din cadrul 
turneului pe care Comedia 
Franceză îl întreprinde în 
țara noastră. A fost prezenta
tă piesa „Tartuffe" de Mo- 
liere.

La spectacol au asistat to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș. Nicolae Ceau- 
șescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghicroș, Dumi
tru Coliu, Leonte 
Leontin Sălăjan, Ștefan 
tec. Constanța Crăciun, 
ședințele Comitetului de 
pentru Cultură și Artă, 
neliu Mănescu, ministrul 
cerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale, oameni de 
artă și cultură.

Au fost prezenți Jean-

Răutu,
Voi- 
pre- 
Stat 
Cor- 
afa-

Frangois Noiville, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Fran
ței în R. P. Romînă, șefii al
tor misiuni diplomatice acre
ditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Pusă în scenă de regizorul 
Louis Seigner, piesa a avut în 
distribuție pe Jean Marchat, 
în rolul titular, Francois 
Chaumette, Bernard Dheran, 
Louis Eymond, Jean-Louis 
Jemma, Michel Aumont, Mi
chel Bernardy, Annie Ducaux, 
Lise Delamare, Denise Gence, 
Michelle Andre.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes. La sfîrșit, 
artiștilor francezi le-au fost 
oferite flori din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 
Ghcorghiu-Dej.

(Agerpres)

Sărbătorirea pionierilor fruntași la învățătură
In școlile de cultură generală, 

la case de cultură și cămine cul
turale au loc tradiționalele mani
festări organizate de Uniunea Ti
neretului Muncitor în cinstea 
pionierilor fruntași la învățătură 
și in activitatea obștească.

Zeci de mii de sărbătoriți se în
tâlnesc cu profesori cu îndelungată 
experiență la catedră, cu persona
lități de seamă ale vieții cultural- 
artistice și științifice, care le vor
besc despre noilo condiții de viață 
și învățătură create tineretului, 
despre cinstea de a fi fruntaș, des
pre trăsăturile morale ale omului 
de tip nou etc.

Înainte de examene, se defi
nitivează lucrările de labo
rator. In fotografie: stu- 
denți din anul III — Facul
tatea de fizică a Universi

tății București

(Agerpres)

ă ne scuze, departe 
de noi gîndul de a-i 
jigni, dar cu opt 
luni în urmă nu erau 
decît niște analfa- 
beți. Nu din vina 
lor, firește. E timpul

s-o spunem că se mai întâmplă 
ca și într-un stat socialist unii să 
nu aibă condiții de studiu — și 
totuși nimeni să nu se alarmeze. 
E cazul lor. Ani și ani de zile 
(mai precis: șapte!) n-au avut 
condiții pentru învățătură. Victi
me ale unei 6ituații grele — obli
gați să se joace, obligați să se 
bronzeze în colonii, la mare, o- 
bligați să se îngrașe și să se în- 
zdrăvencască, la munte, obligați să 
vadă spectacole de păpuși și fil
me, să răsfoiască albume de poze 
etc., etc. —’ au fost nevoiți să lase 
învățătura de carte pe ultimul 
plan. într-un cuvînt, și anume 
acela pe care îl folosim scuzîn- 
du-ne și refuzîndu-ne cea mai 
vagă intenție de jignire, nu erau 
decît niște analfabeți.

Azi, la sfîrșitul ultimei zile de 
școală a clasei întâi, știu sa scrie 
și să citească, pe de-asupra să și 
socotească — și nu pe degete, nu 
cu bețigașe și bile, ci din cap, în
țelegeți dumneavoastră?, din cap, 
adică din acea parte a corpului 
care are o bărbie, uneori pătată 
de magiun, un nas cîm, tot 
uneori, doi ochi, cei mai frumoși 
ochi din lume, ca în romanță, și 
o frunte lată dt o pagină de a- 
becedar. E limpede. în numai opt 
luni, foștii analfabeți au devenit 
cineva, au intrat în rînd cu lumea. 
Bravo, tovarăși, la mai mare !

Asist la una dintre ultimele 
ore de cursuri, la clasa întîi de 
la școala numărul 29 din Capi
tală. învățătoarea, tovarășa Stan
ca Guță, le vorbește celor treizeci 
de mogîldețe din bănci tocmai 
despre drumul acesta care l-au 
parcurs în opt luni și la capătul 
căruia au devenit cineva. ~ 
cîte îmi dau seama, 
greutate a constat în renunțarea 
la cîteva importante 
cu care fiecare a venit în ghiozdan 
după cei șapte ani de acasă. Una, 
de domeniul matematicii, ar fi 
aceea ca, deși, după toate calcu
lele, doi elefanți și cu doi elefanți, 
fiind foarte mari, ar trebui să facă 
cel puțin o sută de elefanți, totuși, 
adunîndu-i, rezultatul e tot pa
tru, așa cum patru fac și două 
veverițe adunate cu două veve
rițe, animale mult mai mici, in-

După 
cea dintîi

convingeri

LA VOLAN
pe drumurile țării

oapte, tîrziu. As
faltul ud sclipește 
stins sub razele 
lunii. De o parte și 
de alta a șoselei 
se ridică pădu
rea dreaptă, tă

cută. Ne oprisem pentru o cli
pă de odihnă.

In clipa aceea două conuri 
de lumină săgetară lin întu
nericul, lumina difuză pluti o 
clipă deasupra pădurii, apoi 
coborî la orizontalul șoselei. 
Un zgomot încrîncenat de mo
toare vui surd în valea pe 
care o lăsasem cu un kilome
tru în urmă. Tăcurăm toți. 
Mașina care se auzea venind, 
era o mașină grea. O spunea 
zgomotul dur al motorului. O 
simțeam în șuierul înfundat al 
cauciucurilor pe asfalt. O vă
zurăm — confirmată — în tri
unghiul galben răsărit deasu
pra farurilor care se apropiau 
în viteză.

Mașina care se apropia cu 
viteză mare, stopă brusc lîngă 
mașina noastră și omul de la 
volan scoase capul.

— Ei! a strigat el. Vi s-a 
întîmplat ceva ?

— Nu, a răspuns șoferul 
nostru.

— Bine — a zis celălalt și a 
ridicat piciorul de pe frînă. 
Curînd a coborît altă vale și-n 
urma lui a rămas tăcerea.

— Era de București, a zis 
cineva.

1000 din 20 000
Stau la masă cu secretarul 

U.T.M. al Autobazei nr. 4 din 
București. Zîmbește.

— Unde ziceți că l-ați întîl- 
nit pe șoferul acela ?

— Intre Tg. Secuiesc și Oi- 
tuz. Venea dinspre Onești, tra
versa Carpații. Crezi că l-am 
putea găsi ?

— Greu!... Dacă numărul

era de București se poate să fi 
fost de la noi, dar cine știe ? 
Numai la Autobaza 4 lucrează 
1 000 de șoferi pe autocami
oane ; în toată țara sînt la 
I.R.T.A. peste 20 000 de șoferi, 
ce să mai vorbim,..?

Informația aceasta simplă 
ne determină să ne gîndim 
ce număr """— ----- —■
auto se 
dimineață 
nilor, în 
rii. Aici, 
merei în care discutăm, sînt 
doar 1 000 dintre ei. O mie de 
mașini intră și ies în spațiul 
ocupat altădată de fosta gară 
Filaret, astăzi în fază de re
construcție pe profilul uneia 
dintre cele mai mari autobaze 
de autocamioane din țară. 
Cinci minute petrecute în fața 
ghișeului dispecerilor te intro
duc într-o lume care, la prima 
impresie, pare de-a dreptul

comparabil mai mici (și maj roș
cate) decît elefanții! Alta, ținînd 
de învățarea cititului, ar fi că 
bunicul citește ziarul nu pentru 
că poartă ochelari; poți să-ți așezi 
și tu niște ochelari pe nas și to
tuși să nu poți să citești; trebuie 
mai întîi să înveți... Și multe al
tele, poate cele mai multe, din 
sfera, să-i spunem, a „educației 
cetățenești". Dacă cu opt luni în 
urmă, plimbîndu-se cu trotineta, 
ori care dintre ei avea convinge
rea că nu se întâmplă nici o ne
norocire dacă va investiga o nară 
cu vîrful degetului, acum, la 
școală, un asemenea gest e in
compatibil... Mă rog, drumul n-a 
fost ușor, dar el s-a sfîrșit cu 
bine. Treizeci de șorțuri pepit 
poartă acum în buzunare treizeci 
de cheițe de aur cu care pot des
chide oricînd ușile unor palate fer
mecate. Foaia d^ hîrtie și creionul, 
pînă nu de mult folosite în exclu
sivitate' pentru desenarea unei pi
sici semănînd cu un galoș sau a 
unei case în cel mai pur stil ab
stractionist, devin în mîinile 
proaspeților absolvenți ai clasei 
întîi mijloace de comunicare: 
„Dragă mămico, azi e ziua ta. 
La mulți ani și te iubesc, Gicu"; 
„Azi am fost cu clasa să ne cu
noaștem cartierul. Cartierul nostru 
e foarte frumos. Are străzi foarte 
frumoase și case foarte fru
moase"...

Ultima oră de clasă se preface 
pe nesimțite într-o mică serbare. 
Se cîntă, se spun poezii. învăță
toarea își privește copiii și parcă 
și ea se miră de dezinvoltura, de 
siguranța cu care se mișcă, recită, 
citesc. îmi spune că regretă că 
nu i-a fotografiat în prima zi de 
școală. Ar fi vrut să le arate 
acum poza cu treizeci de mutri- 
șoare speriate și să-i întrebe dacă 
se mai recunosc. A păstrat însă 
și le arată primele lor caiete. Cele 
dintîi foi cu liniuțe drepte și a- 
plecate, cu cerculețe și puncte. 
Nici cea mai grozavă glumă, nici 
giumbușlucrurile celui mai comic 
clown nu i-ar fi înveselit atît. 
Rîd așa de molipsitor că mă aștept 
din clipă în clipă să hohotească 
și tabla, și catedra, și mușcatele 
din fereastră. Bineînțeles, moti
vul acestui rîs homeric e faptul 
că nici unul nu vrea să-și recu
noască paternitatea unor aseme
nea semne lipsite de rost. Nu, nu 
pot fi ei autorii acestor liniuțe și 
cerculețe tremurate. Ei doar știu 
să scrie. Și nu numai „a" — „c“ 
— „ac", ci chiar cuvîntul „coope
rativă", cu doi de „o" ! Probabil 
tovarășa a vrut să-i păcălească... 
Ei, nu-i nimic; după atîta muncă, 
are și dînsa ’ ’ . .

■ se amuze !
La sfîrșitul 

pe tablă':
„Școala azi 
în vacanță 
Vom veni peste trei luni 
și mai harnici și mai buni !" 
Va rog, nu vă grăbiți să acu

zați versurile de naivitate. Ade
vărat, așa par la prima vedere. 
Dar gîndiți-vă că n-a trecut nici 
un an de cînd aceeași fetiță putea 
să vă recite doar „pisicuță, pis, 
pis, pis"... sau „cățeluș cu părul 
creț... Recunoașteți, că a fost stră
bătut un drum ! Cît o mai fi oare 
pînă la „Luceafărul" ?

dreptul, o dată, să

orei,. o ■ fetiță scrie

am terminat, 
am plecat.

a-

mare de conductori 
urcă în fiecare 
la volanul mași- 
toate colțurile ță- 

sub fereastra ca

imposibil de ordonat, de stă- 
pinit.

Se vorbește la mai multe 
ghișeuri deodată (numai la 
Palatul telefoanelor se mai 
creează un asemenea,, vacarm" 
plăcut). Se intră și se iese. Se 
aud laude, se aud critici și se 
dau sfaturi.

O mie de șoferi!

Doi șoferi de cursă 
lungă

Nicolae Victor are 34 de ani, 
Niculescu Gheorghe — 28. Sînt 
doi dintre șoferii care execu
tă cursele cele mai grele. Ma
șinile lor (26.323 B și 33.616 
B) sînt cunoscute de mulți 
locuitori de pe marile dru
muri — București — Oradea, 
București — Suceava, Bucu
rești — Constanța. Sînt ma
șini care transportă încărcături 
pînă la 50 000 de kilograme.

Victor șofer de 14 ani.
Poate să povestească o mie de 
întîmplări din șoferie. Nu știe 
însă cu care să înceapă.

— Spune cum ai dus caza- 
nele acelea pe la Petroșeni — 
îl sfătuiește cineva.
_— A, da. Păi aia a fost în- 

tîmplare serioasă... Acum, în 
aprilie. Uite cum a fost...

Trebuia să ducă niște caza
ne foarte mari (și ca volum și 
ca greutate) pentru Paroșeni. 
Ocolul drumurilor era însă 
atît de mare pe Valea Jiului 
îneît mașina — foarte lungă 
— nu se putea înscrie pe 
curbă, sărea în prăpastie. A- 
poi, la un asemenea cot ca- 
zanele atingeau muntele, sus. 
Părea imposibil de trecut. Dar 
cazanele trebuiau duse. S-gu 
gîndit să încerce o metodă 
simplă : un alt șofer, din spate, 
a intrat cu mașina între munte

și trailer, a împins trailerul cu 
roata pînă pe marginea pră- 
pastiei și astfel convoiul a 
înaintat cîțiva metri. S-au a- 
jutat, șofer cu șofer.

— Atunci eram mai mulți, a 
intervenit Niculescu. Se în- 
tîmplă^ însă, de cele mai multe 
ori, să pleci singur la drum. 
Pînă la Oradea, de pildă, unde 
duceam încărcături grele de la 
Uzinele „23 August" pentru 
Fabrica de alumină ce se con
struiește acolo, facem uneori 
cite o săptămînă încheiată. Și 
sîntem deseori singuri cu greu
tatea aceea după noi.

Niculescu are și el o vechi
me de 10 ani în meseria de 
șofer. Tatăl său a fost tot șo-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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COMENTARII ■ întem, așadar, în fața scenei, în noua sală a Casei 
de cultură din Cîmpina — unul din centrele unde s-a 
desfășurat două zile faza regională a concursului în 
regiunea Ploiești. Se succed imagini sugestive, vii, 
ritmurile vijelioase ale jocurilor noastre populare, 
cîntece din fluiere și cobză, din viori. în decor, fun
dalul scenei se sfîrșea, vizibil, cu tin larg contur al

munților, realizat din umbre și lumina ce cădea ușor pe pinze. Pe 
scenă, rind pe rînd au evoluat formații corale, brigăzi artistice 
de agitație, echipe de dansuri, formații de muzică ușoara și popu
lară, soliști vocali și instrumentiști — aproape 2500 de artiști 
amatori dintre care mulți, foarte mulți sînt tineri munci ier. i 
manie întreprinderi ele orașului Ploiești. Brigăzile de agitație, în
deosebi artiștii amatori din aceste formații erau în dialog cu pro- 
pnile lor izbînzi în muncă și le raportau la ritmul unanim al țării, 
pe un grafic care urcă, precum cîntecele lor, spre soare.

— „Spre soare — spunea brigada de agitație a schelei Moreni 
— țara suie cu lumină / Și sondorii de la noi / Gnd vezi unul- 
p*rcă-s doi'.

E o semnificație adîncă în aceste versuri. Spuse așa cum s-au

LA DOUĂ
Expoziții ale fotoamatorilor

BACĂU (de la coresponden
tul nostru).

In regiunea Bacău, la Bicaz, 
Roman, Onești au luat iiinfă 
cercuri ale fotografilor amatori, 
la a căror activitate participă 
toi mai mul fi tineri, Printre 
roadele acestei activități se 
numără și expoziția de iotogra- 
iii artistice deschisă recent în 
holul Casei de cultură din ora
șul Piatra Neamț. Participanta 
la expoziție (fotografii amatori 
de la Uzina de fibre sintetice

din Săvinești, de la Fabrica de 
ciment din Bicaz, de la Uzina 
de țevi din Roman. Fabrica 
„Steaua Roșie" etc.) prezintă 
semnificative aspecte ale dez
voltării economice a regiunii 
Bacău, noua frumusețe a peisa
jului.

Cele mai bune dintre foto
grafii vor fi selecționate pentru 
expoziția pe țară organiza
tă in cinstea celei de a 20 ani
versări a Eliberări! patriei.

ALBUME
ipus ritmate în contextul preocupărilor tuturor petroliștilor schelei, 
a :i, pe scena concursului, astfel de versuri veneau să mărturiseas
că in fond efectul mobilizator al întrecerii socialiste ; că maiștri son
dor. ca Leonida Alexandrescu, Vasile Florescu sau Aurel Nicolae au 
depășit nu numai sarcinile de plan ci chiar și angajamentele pe 
ca:e si le luaseră în întrecere. Și aceste angajamente .nu erau mici, 
întrecerea continuă iar brigada de agitație ține pasul și ea, în ritm 
cu toate aceste izbînzi.

Cu o notă aparte, revelatorie pentru public, cu imagini și mișcări 
în scenă care invitau la meditație și viziune în perspectivă, s-a 
prezentat în aplauze puternice, brigada de agitație a schelei Băicoi. 
O cunoștea publicul, o știa din turnee, citise despre ea în ziare, 
minutele cît a evoluat pe scenă au fost totuși surprinzătoare.

Aceiași patru băieți și două fete prezenți de ani și ani în brigadă, 
au acumulat o astfel de experiență a activității artistice îneît se 
pare că în concurs se detașează — net — de toate celelate brigăzi. 
Concursul prilejuiește în fond și un larg 6chimb de experiență între 
artiștii amatori, nivelul interpretativ al unora, maturitatea pe care 
o dovedesc în selectarea și oglindirea în program a faptelor de mun- 
că și viață, devin un bun al tuturor celor prezenți la o manifestare

ca aceasta. Succint, iată programul brigăzii artistice de la clubul 
schelei Băicoi. Pe scenă apare o inscripție : „Spre fericire". Simbolic, 
bngada trece în revistă cîteva fapte de muncă între care nota de 
strictă actualitate se reține : „pînă aseară petroliștii schelei Băicoi 
au dat peste plan... atîtea tone de țiței ; peste 70 la sută din ei 
învață, sînt elevi la cursurile de ridicare a calificării, la școala me
le sau la cursurile Institutului de petrol și gaze"; se dau nume de 
fruntași, în cîteva cuvinte sînt schițate cîteva biografii ale unor 
sondori, tineri sau vîrstnici. Față în față sînt două mari albume, 
realizate de. cercul plastic al schelei. Pe unul, ieri — adică; înainte 
de 23 August 1944 : pe o filă spectatorii privesc imaginea satului 
Băicoi — case mici, drumuri noroioase, desfundate de ploi, jur-îm- 
prejurul lor sînt sondele, chipuri de sondori. Ca niște negre rădă
cini încolăcite în jurul oamenilor, izvoarele de țiței păreau că su
grumă. Desenul redă sugestiv o realitate : sondele explorau nu nu
mai în pămînt ci și în oameni, puterea și energia lor umflau buzuna
rul patronilor cu bani. Pe o altă filă, patronul răsturnat în fotoliu di
rija și calcula profitul stors din sudoarea oamenilor și din pămîntul 
țării. El însuși era dirijat prin telefon de capitalul străin. Pentru 
aceasta, el acționa și căuta supraprofituri. Privim deci imagini ale 
unei vechi și tragice istorii. Alături, pe celălalt album iată-i azi pe 
sondori : iată-1 pe Constantin Mocanu vorbește într-o adunare de 
analiză a rezultatelor întrecerii socialiste ; iată-1 apoi lîngă sonde, 
eL .$i ,aPoi a^“ - — sus Pe platforme • sau lîngă mașini; iată, azi, 
Băicoi, satul de odinioară a urcat trepte lungi, pe verticala unui 
oraș'în''plină înflorire : blocuri noiy elegante/străzi drepte și lungi, 
parcuri, autobuze, club, sală de cinematograf, lumină de neon, al
bastră ; școală medie ; iată-i pe elevii sondorilor, învață, iată-i pe 
sondorii înșiși, învață și ei, muncesc și învață.

Intre aceste două albume, brigada de agitație comentează fiecare 
imagine, fiecare episod. Cîntecele și versurile oferă spectatorilor un 
tablou complex ale cărui culori distincte sînt munca, învățătura, pa
siunea pentru cunoașterea și aplicarea a tot ceea ce e nou în tehnica 
petrolieră modernă, mîndria că țara noastră fabrică și exportă uti
laj petrolier de înaltă tehnicitate.

Brigada realiza acest tablou și cucerea aplauzele îndelungi ale 
publicului. Era o notă pe care și-o însușea, entuziasmat, și juriul.

Desigur, concursul a evidențiat maturitatea, măiestria aparținînd 
și altor formații, cum e cea de muzică semisimfonică de la Uzinele 
„1 Mai" din Ploiești, și tot de aici și orchestra de muzică populară; 
s-au remarcat și formația de dansuri din comuna Trăisteni, brigada 
de agitație a constructorilor ploieșteni, cea a Casei de cultură din 
Tîrgoviște ș..a

Am vorbit însă mai mult despre brigăzile de agitație de Ia 
«chelele Moreni și Băicoi, datorită prezenței lor pe scenă cu un 
repertoriu bine conceput, frumos interpretat și, calitativ, superior 
propriei lor activități anterioare.

A. I. ZĂINESCU
Brigada artistică de agitație de la I.M.U.-Medgidia la faza 

regională a celui de al VII-lea concurs
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Pregătiri In vederea celei de-a ill-a
42. de perechi numără for
mația de dansuri populare a 
Scolii medii nr. 2 din Bacău

Foto : V. BOGDAN FJ

Expoziții republicane de artă populară

espre „localitatea 
“ de pe malul sting 

al Bistriței cu tîrg 
în fiecare marți", 
menționată în dic
ționarul Iui Șăi- 
neanu la „toponi

mie" pomenește George Nicu- 
lescu Basu în „Însemnările" 
sale ca fiind locul unde și-a 
sărbătorit în 1937, treizeci de 
ani de activitate scenică.

lși amintește de o stradă des
fundată, de o sală pe jumătate 
goală, cu spectatori aproape a- 
dormiți sau mîncînd semințe 
de primarul orașului care, vrînd 
să salveze „onoarea" elitei, a 
bîlbîit la siîrșitul spectacole'J 
un discurs despre „bucuria de 
a fi oaspeții noștri dragi", dis
curs aplaudat la scenă deschi
să de actorii trupei. Erau, de 
altfel, singurele aplauze care 
stricaseră somnul „elitei". Dic
ționarul mai menționează „Fa
brica de postav" și „4000 de 
locuitori". Așezat intre Bacău 
ș!i Piatra Neamț, la jumătatea 
drumului, Buhuși nu prezenta 
nici interesul unui popas de 
cîteva minute pentru alimenta
rea cu apă a locomotivei. „Fă- 
bricuța" cu mașini rudimentare 
s-a transformat, în cîțiva ani, 
în una din marile fabrici 
textile ale cărei produse sînt 
binecunoscute și apreciate atît 
în (ară cit și peste hotare. Lo
calității cu „4 000 de locuitori", 
cu străzile desiundate i-a luat 
locul uri oraș cu cartiere mun
citorești, cu blocuri semețe, cu 
bulevarde asfaltate.

Dacă poposești, chiar și pen
tru cîteva ore, în acest centru 
muncitoresc, prima vizită o vei 
fc.ce neapărat la Combinatul 
textil.

Abia intrat pe poarta fabricii 
ești întîmpinat de un panou cu 
două afișe : Repetiția cu piesa 
„Adam și Eva" are loc miercuri

orele 18, în sala clubului. Și 
alături: „Miercuri orele 20, în 
sala cinematografului fabricii 
are loc spectacolul cu piesa 
„Omul care a văzut moartea".

Alături — un bărbat înalt, 
cu salopetă. întrebat ce teatru 
este în turneu are un zîmbet 
reținut.

— Nici un teatru. Și după o 
pauză : una din formațiile ar
tistice ale fabricii.

Locțiitorul secretarului comi
tetului U.T-M. are o ședință 
peste cîteva minute și, scuzîn- 
du-se arată spre interlocutorul 
in salopetă.

— Vă poate informa tov. 
inginer Schulman.

Spectacolul brigăzii artistice 
de la finisaj, dedicat celei de 
a XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, e conceput ca o „că
lătorie prin sectoare". Pe scenă 
apar alpiniștii — fruntașii în 
producție — îmbrăcați în cos
tume de rigoare, asaltînd grafi
cul de calitate. Se vorbește 
despre culmea lui Mihalache 
„cotat" cu o mare depășire a 
planului, despre culmile lui 
Corcoz de la apretură, unul 
dintre fruntașii sectorului. Gra- 
iicul de calitate este o impre
sionantă succesiune de culmi, 
reprezentînd calitatea ■ muncii 
întregului sector.

— Nu evităm aspectele ne
gative, destul de puține la nu
măr. Ne trezim, însă, că de la 
o repetiție la alta trebuie să 
renunțăm la o parte din mate
rial și iată de ce: facem repe
tițiile cu „ușa deschisă" și cei 
vizați, spectatorii — vin aproa
pe ca la un spectacol — în cî
teva zile „anulează" critica, în- 
cadrîndu-se în ritmul de muncă 
al colectivului și noi trebuie 
să o luăm de la capăt în cău
tarea „cazurilor". Ne bucură 
pe toți „greutățile" pe care ni 
le fac cei în cauză. Printre in
terpret! găsim fruntași ca Fe-

rică Gh., Crăciun Constantin, 
cărora nu le vine greu să „in
tre în rol".

Împreună scriem textul, con
tinuă inginerul Schulman. Ne 
străduim ca spectacolul sd fie 
cît mai reușit din punct de ve
dere artistic, doar trecem exa
menul în fața-tovarășilor noștri 
și, știți, satisfacția este colec
tivă.

A doua brigadă, de la filatu
ra pieptănată, pregătește un 
spectacol intitulat „Cartea ti
nereții11, axat pe problema cq- 
lității produselor și conștiincio
zității muncitorilor — sectorul 
are o medie de vîrstă de 22 de 
ani — în procesul de producție

Și aici textul brigăzii are ca 
autori chiar pe interpreți t Pipa 
Puiu în același timp și instruc
tor, inginer Cucu, șeful secto
rului, proaspăt absolvent al 
facultății, Ferst Vasile, student 
în anul al IV-lea la cursurile 
fără frecvență ale facultății de 
textile. Despre instructorul bri
găzii, muncitor fruntaș, tovară
șii săi nu au decît cuvinte de 
laudă. Este în același timp un 
foarte bun elev în clasa a X-a 
la cursul seral al școlii medii 
din localitate. Muncește peste 
tot cu pasiune. A făcut și ilus
trația muzicală a brigăzii. A- 
proape toți interpreții sînt șl 
elevi la cursul seral, în aceeași 
clasă cu instructorul, unde, fără 
excepție au calificative de 
peste opt.

Instructorul dă 
ții scenografice.

—- Decorul va 
Dcrrmc. cm -cere 
doaduecr de Lie. de aici și tit
lu!: jCcrtea tinereții

In Hbncă exista și 
mâții de teatru.

Se vorbeșze despre 
lui Afoarxi In rolul 
despre ceilalți interprt 
Gheorghiu, mar 
nu Constant, j 
Gheorghe, meși 
lăcătuș. Nu lipsește nici 
gh.s Vasrie. Semnează decoru
rile F e sui.’eml echipei. Se 
plioge Issă că nu e de folos. 
deoarece toți cunosc rolul de 
ia pnzsa ia ultima replică.

Croielii formație, după tur
neul cu piesa Noaptea e un 
sietnje bus'", pregătește ,,Adcm 

Evc"» Aici joacă „veteranii" 
— ces eo. „Techi state de ser- 
via tn fieatru-. Victor Mereuță, 
Coasteal» Co.ocaru. Constan
tin Ades aa jucat ani de zile 
In .Ofiodefa sscrimatS", .Jocul 

«cu multe alte

Concursul „Iubiți car
tea" cunoaște printre ti
nerii din comuna Roz- 
nov, raionul Buhuși, o 
largă popularitate. Da
torită preocupării per
manente a organizației 
U.T.M., a sprijinului dat 
de comisia concursului, 
din cei 120 de tineri în
scriși 52 și-au însușit bi
bliografia cerută de re
gulament, prezentîn- 
du-se la susținerea dis
cuției finale. Datorită 
răspunsurilor bune — 
prin care au dovedit cu
noașterea problematicii

„creația" 
principal, 

sțJ : Elena 
ilantă, Voma
și Vamanu 
și respectiv 

Hui-

rărtilor citue, fosușireg 
conținutului for de idei 

-— toii cei 52 de tineri 
“au devenit purtători ai 
insignei „Prieten al căr
ții". Dintre aceștia a- 
mintim pe Pavel Preotu, 
Anton Naghi* Gh. Mir-

voluntari

în întreaga țară se fac în 
prezent pregătiri în vederea 
celei de-a IlI-a Expoziții re
publicane de artă populară 
care se va deschide în luna 
august la București. Mulți din
tre cei aproape 100 000 de ar
tiști amatori care participă la 
această întreeere au realizat 
pînă acum lucrări noi care 
oglindesc bogăția și varietatea 
artei noastre populare.

în cursul lunilor aprilie și 
mai s-au deschis aproape în 
toate regiunile țării expoziții 
intercomunale de artă popu
lară. Numai în regiunile Plo
iești, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Cluj și Maramureș au 
fost organizate aproape 180 de

astfel de expoziții. în cadrul 
lor au fost expuse costume, 
cusături, broderii, țesături, lu
crări în ceramică, crestături în 
lemn, obiecte lucrate din pie
le, os, piatră, metal, împleti
turi din paie etc.

Manifestînd o vie preocupa
re pentru această bienală, 
multe case regionale ale crea
ției populare, printre care cele 
din regiunile Crișana, Mara
mureș, Suceava, Brașov, Plo
iești, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Banat etc. au organi
zat, cu sprijinul etnografilor, 
cercuri de artă populară, care 
au scos la iveală noi talente.

DINTR-O

(Agerpres)

PAGINI

I

succese

Clasele de desen la lecția practică (elevi din anil II și III ai Școlii populare de artă din Sibiu/

MANCAȘ

cx»- 
cluie

eescu, Tăcu Petru — 
care s-au dovedit, ca 
statornici prieteni ai 
cărții și buni cunoscători 
ai ei.

VIRGINIA PINTILIE

500 de iubitori
ai Silmului
ia-: noi cultural din co
li Horodniceni. raionul 

iticeu a fost dotat cu un 
aparat de proiecție. In scurt 
:_=p, colectiviștii de aid au 
iîvesu: pasionați prieteni ai 
ulmului. Recent, peste 500 
de săteni au 
mult interes 
nesc ,.Tudor“.

urmărit cu 
filmul romî-

t

AGENDĂ

mai bine în alegerea viitoarei 
lor profesiuni. De asemenea, 
tov. Iosif Udvardi, președintele 
sfatului popular orășenesc, 
Kirây Kăroly, prim-secretar al 
comitetului regional U.T.M, 
Olah Tiberiu, compozitor etc,, 
s-au întîlnit cu tinerii din oraș.

Intîlnire 
cu prieteni dragi

Aproape nu există organiza
ție U.T.M. în orașul Tg. Mureș 
in care să nu aibă loc ma
nifestări închinate aniversă
rii Eliberării patriei noastre. Se 
învață cîntece patriotice și re
voluționare, au loc întîlniri ale 
tinerilor cu activiști de partid 
și de stat, se organizează audi
ții muzicale cu concursul filar
monicii din localitate etc; Ne 
propunem în rîndurile ce ur-. 
mează să desprindem doar 
cîteva pagini dintr-o agendă 
bogată în activități cultural- 
educative-

O seară a amintirilor
... Amintiri ale unor oameni 

care au trăit evenimentele de 
acum douăzeci de ani, asculta
te cu încordare de tineri a că
ror medie de vîrstă coboară 
sub 20 de ani.

Lîngă Dionisie Șârkany, le
ctor la școala de partid, pe un 
perete se află o hartă imensă

reprezentînd Bucureștiul din 
August 1944. Șârkany poveste
ște reînviind pentru o clipă 
trecutul de încleștare eroică, 
indicînd pe hartă locuri unde 
s-au petrecut fapte ce se cer 
adînc săpate în memoria fiecă
ruia dintre noi. Vorbește des
pre insurecție, despre rolul 
partidului de organizator și fă
uritor al acesteia, vorbește de 
eroismul acelor zile și tinerii, 
peste 300 din toate întreprinde
rile orașului, ascultă sorbind 
fiecare cuvînt. Cu fiecare amă
nunt spus de vorbitor, tinerii 
pătrund și mai adînc înțelege
rea acestui eveniment 
de uriașă însemnătate 
poporul nostru.

De lîngă Șârkany, s-a 
apoi și a început să povestea
scă locotenet colonelul Ivan 
Constantin, participant la răz
boiul antihitlerist. Și de data 
aceasta evocarea momentelor 
trăite a ocupat locul principal

istoric 
pentru

ridicat

în expunere. Amintiri despre 
fapte de vitejie, despre oameni 
a căror luptă este o adevărată 
pildă de eroism, de dragoste 
față de patrie.

... Cînd s-a scurs timpul ni
meni nu și-a dat seama. în sea
ra aceea tinerii au mai învățat 
împreună un cîntec „înainte, 
partidul ne conduce", au vizio
nat filmul „Pagini de vitejie" 
— completări inspirate la sim
pozionul la care au fost in
vitați.

— V-a plăcut ? — am între
bat pe mai mulți tineri de la 
„Electromureș", „23 August11, 
„I.S. Mureșul"...

— A fost cît se poate de in
teresant și util pentru noi. Ar 
fi bine ca asemenea acțiuni să 
aibă loc și în fiecare organi
zație.

Această dorință a fost îm
brățișată cu căldură și de co
mitetul orășenesc U.T.M. Sim
pozioane pe această temă s-au

ținut în fața tuturor secretari
lor organizațiilor U.T.M. din 
oraș, a propagandiștilor, a stu
denților de la I.M.F. Acum, cu 
sprijinul comitetului orășenesc 
de partid se formează 2—3 co-' 
lective care vor prezenta sim
pozioane asemănătoare în toa
te organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderile mai mari.

Tot datorită sprijinului pri
mit din partea comitetului oră
șenesc de partid se organizea
ză numeroase întîlniri ale ti
nerilor cu activiști de partid și 
de stat. Tovarășul Romeo Po- 
jan, secretar al comitetului o- 
rășenesc de partid, a răspuns 
cu plăcere la invitația elevilor 
claselor a Xl-a ale școlilor me
dii din oraș, vorbindu-le despre 
noi obiective pe harta economi
că a patriei. Făcîndu-le mai 
bine cunoscute unele din rea
lizările regimului nostru, expu
nerea a avut menirea și de a-i 
ajuta pe elevi să se orienteze

Se spune pe bună dreptate că 
poezia și cîntecul sînt atribute 
ale tinereții. Acțiunea de învă
țare de cîntece și poezii ca
pătă o amploare din ce în ce 
mai mare în rîndul tinerilor din 
orașul Tg. Mureș. Cele mai 
multe adunări generale încep 
ori se sfîrșesc cu un cîntec re
voluționar -, a intrat în obișnu
ință ca din programul reuniu
nilor tovărășești să nu lipsea
scă concursul fulger de recitări 
din cele mai îndrăgite versuri 
despre patrie și partid ; au în
ceput să se organizeze mai des 
seri închinate 
poeziei.

O asemenea 
a avut loc de 
de cultură a sindicatelor din 
Tg. Mureș. Și-au dat întîlnire 
aici peste 200 de tineri, în ma
rea lor majoritate muncitori 
din întreprinderile orașului. O 
scurtă expunere făcută de Dan 
Culcer, asistent la Institutul de 
teatru, a dat tinerilor posibili-

în exclusivitate

seară de poezie 
curînd la Casa

tatea unei priviri mai de an
samblu asupra modului în care 
se reflectă în creația poetică 
actuală marile realizări care 
au avut loc în patria noastră, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului. Actori ai teatrului 
de stat și studenți ai Institutu
lui de teatru au recitat versuri 
din ArQhezi, Beniuc, Breslas- 
Horvat Imre, Mihu Drago—;r 
etc. Apoi Zeno Ghițulescu și 
Duică Constantin, membrii ce
naclului literar „Liviu Rebrea- 
nu" din Tg. Mureș, au recitat 
din creațiile proprii versuri în
chinate patriei, partidului.

...Sîntem la Școala profesio
nală metalo-tehnică. Fiecare 
clasă sau an de studiu formea
ză un mic cor. Am putea spune 
că a luat naștere o adevăra
tă întrecere pentru a cunoaște 
cît mai bine și cit maj multe 
cîntece patriotice și revoluțio
nare. Comitetul U.T3L se în
grijește ca textul cîntecului ce 
urmează să fie învățat, să-l aibă 
din vreme fiecare elev. Pentru 
aceasta este scris pe tablă sau 
dictat elevilor care și-l scriu în 
carnetele lor. Apoi, în orele 
libere, cu ajutorul profesorului 
de muzică, al elevilor din for
mația artistică a școlii se în
vață o nouă melodie în 2-3 șe
dințe pe săptămînă.

— Este una din activitățile 
de la care nu lipsește nici un 
elev — spune secretarul orga
nizației U.T.M. a școlii.

be este co- 
tr-aa ump 

scoli au

TEODOR

Inthnire
eu autorul

învețe iacă cel puțin 2 ciniece.
O situație asemănîtoare e- 

xisiă aproape in toat£ școlile 
din orașul Tg- Mureș și institu
tele de invâțămînt superior. 
In legătură cu această acțiune, 
comitetul orășenesc U.T-M. a 
procedat bine antrenind și stu
denții Facultății de muzică. La 
IMF, „I-S. Mureșul'. „23 Au
gust- aceștia i-au ajutat pe ti
neri să învețe noi cîntece. 
Pnn acțiunile diverse de învă
țare a cintecelor și poeziilor 
cu prilejul numeroaselor activi-. 
tați ale tineretului se realizea
ză intîlnirile așteptate și pre
țuite de tineri cu prieteni 
dragi — cîntecul și poezia.

Studenții care .rămîn în Tg. 
Mureș pe timpul vacanței și-au 
manifestat dorința să ajute în 
continuare organizațiile de ba
ză U.T.M. în această activitate.

Experiența bună din școli e 
necesar să fie extinsă de comi
tetul orășenesc U.T.M. în toate 
organizațiile de bază U.T.M.

Cordovanilor"
Recent, la invitația orga- 

irizațieî U.TJM. din școală, 
axa avut In mijlocul nostru 
pe autorul romanului „Cor- 
dovanii- — Ion Lăncrănjan.

Prezentarea cărții premia
te de Uniunea scriitorilor 
din R.P.R. a făcut-o tovară
șul Ion Nistor, profesor de 
limba romînă. Discuțiile 
care au urmat au antrenat 
un mare număr de elevi. 
Astfel, Iosif Oaie, C. Du
mitru Zgondea și alții au 
pus întrebări autorului, au 
făcut aprecieri critice.

Luînd, apoi, cuvîntul 
oaspetele nostru ne-a po
vestit un episod din ado
lescența sa, din activitatea 
sa literară, despre proiec
tele de viitor. A fost o în- 
tîlnJre deosebit de educati
vă pentru toți prietenii 
cărții din școala noastră.

RADU VASILE 
PÂNDELE

— elev anul III — 
Școala profesională de 
ucenici auto — București

P. ISPAS



La întreținerea in intimpinarea

zilei de 7 Iunie

culturilor
• Toți tinerii colectiviști prezențl

• Demonitroții practico

• Posturile utemist» da control in raid

• Brigăzile artistice

Slobozian raionul
se desfășoară in
tens cea de-a doua 
prașilă la porumb 
și la celelalte cul
turi prăși toare.
Ploile care au că

zut în această lună au îngreu
nat desfășurarea acestor lu
crări. Era, deci, necesară pre
zența la lucru a tuturor colec
tiviștilor în fiecare zi pentru a 
se recupera timpul pierdut. Dar 
creșterea vitezei zilnice de lu
cru trebuia să se realizeze pa
ralel cu respectarea recoman
dărilor agrotehnicii cu privire 
la adîncimea prașilei și asigu
rarea densității corespunzătoa
re fiecărei culturi. Participarea 
tinerilor la înfăptuirea acestor 
măsuri luate de conducerile 
G.A.C. și S.M.T. a constituit 
și constituie principala preocu
pare actuală a activiștilor no
ștri, a organizațiilor U.T.M.

La G.A.C. Smirna, de exem
plu, Vasile Chiru, instructorul 
comitetului raional U.T.M., a 
sprijinit comitetul U.T.M. în 
luarea unor măsuri practice. 
Deși majoritatea tinerilor de 
aici au urmat cursurile învăță- 
mîntului agrotehnic, totuși co
mitetul U.T.M. a găsit că este 
bine să organizeze discuții ur
mate de demonstrații practice 
în care brigadierii, inginerul 
agronom 
buie să 
Accentul principal a fost pus 
pe îngrijirea porumbului pen
tru asigurarea unei densități 
corespunzătoare la hectar.

In această gospodărie, ca și 
în cele de la Traianu, Gheor
ghe Doja, unde organizațiile 
U TJA. au procedat la fel, tine
rii manifestă multă inițiativă 
în găsirea unor metode care 
să-i ajute să facă lucrări de 
bună calitate. Astfel, mul ți 
dintre ei șj-au confecționat în 
atelierele gospodăriei diferite 
dispozitive pe care le folosesc 
la smulgerea plantelor de 
prisos.

Este pozitiv faptul că cele 
mai multe comitete U.T.M. din 
G A.C. cum ar fi cele de la Tra
ianu, Pribegi, Scînteia, Gheor
ghe Doja se interesează la comi
siile de recepționare despre ca
litatea lucrărilor efectuate de ti
neri, iau poziție hofgrîtă față 
de cei lipsiți de spini de răs
pundere. Folosind răgazul dia= 
tre prașile, or goni taț iile U.T»M. 
de brigadă din aceste gospodă
rii colective au analizat in a- 
dunările generale fa
care au fost invitați si tine
rii mecanizatori, contribuția pe 
care tinerii o aduc Ia creșterea 
vitezei zilnice și la osiguiarea 
calității lucrărilor. De pildă, ta 
adunarea generală U-T-M. din 
brigada a cincea de ta G-A.Q

să explice cum tră- 
se execute lucrările.

de agitație se pregătesc

Gheorghe Doja, tinerii colecti
viști l-au criticat pe mecaniza
torul Stei ian Bor dea pentru in
disciplină și neglijență în 
muncă. Sînt, de asemenea, ca
zuri în care tinerii colectiviști 
care nu respectă cerințele a- 
grotehnice la lucrările pe care 
le execută sînt ajutați să le 
refacă. La ‘ ’
pildă, cînd utemistul Anghel 
Gugiu, din -
executat bine răritul sfeclei de 
zahăr, secretarul organizației 
U.T.M. de brigadă l-a rugat pe 
brigadier să explice acestui 
tînăr cum. trebuie să lucreze, 
ce importanță are respectarea 
densității la hectar.

Calitatea lucrărilor, folosirea 
la maximum a timpului bun de 
lucru, este urmărită în raiduri
le posturilor utemiste de con
trol din numeroase gospodării 
colective- Postul utemist de 
control de la G.A.C. Smirna a 
popularizat, printre altele, ex
periența bună a tinerilor din 
brigada a IH-a care au contri
buit la terminarea prașilei cu 
o 2i mai devreme iată de data 
stabilită. Ei au răspuns cu toții 
chemării brigadierului de a 
veni la muncă în toate „feres
trele" dintre ploi. Pentru mun
ca lor harnică, au fost mențio
nați la gazeta postului utemist 
de la G.A.C. Gheorghe Lazăr, 
utemiștii Nicolae Vlase, Gheor
ghe Stroe, Manole Dragomir.

Și brigăzile artistice de agi
tație pregătesc programe care 
vor fi prezentate în cinstea 
fruntașilor la întreținerea cul
turilor. La G.A.C. Scînteia i-am 
întîlnit pe Stelian Albu, Ion 
Rădoi din colectivul de creație 
al brigăzii discutând cu membrii 
comitetului U.T.M., șefi de 
echipe, brigadieri, interesîndu- 
se de tineri fruntași în muncă. 
In noul program al brigăzii 
vor fj menționate și numele ti
nerilor Constantin Ionașcu, 
Agripina Neagu, Manoilă Baltă 
— apreciați ca cei mai activi 
la întreținerea culturilor.

Prașila a doua se apropie de 
sfirșil, curind se va trece la 
cea de-a treia prașilă a porum
bului și a celorlalte culturi.

Folosind experiența acumu
lată pînă acum, organizațiile 
U.TM.îi vor antrena în conti
nuare pe toți tinerii colectiviști 
lS^utftrile de întreținere a 
cuRuriler la timp și de bună 
calitate, acesta Bind unul din 
obiectivele
trecerii

G.A.C. Traianu, de

brigada a V-a n-a

In întâmpinarea Zilei inter
naționale a copilului, în țară 
au loc numeroase manifestări 
cultural-artistice. La orele de 
dirigenție din școli, profesorii 
vorbesc elevilor despre semni
ficația acestei zile și despre 
realizările regimului demo
crat-popular în cei 20 de ani 
care au trecut de la eliberarea 
țării. La cluburi, case de cul
tură și cămine culturale s-au 
organizat pentru cei mici ma
tinee, seri de basme și jocuri 
distractive.

Pionierii și școlarii din pri
mele clase ale școlilor de cul
tură generală se întâlnesc în 
prezent cu scriitori care le ci
tesc din operele lor, vizionează 
spectacole ale teatrelor de pă
puși și marionete, ale teatre
lor pentru copii și tineret par- 
ticipînd și la diferite competi
ții sportive de tir, șah, fotbal, 
volei. Copii de vîrstă preșco
lară iau parte la serbările or
ganizate pentru ei de comite
tele de femei și se întrec în 
concursuri de biciclete, trici
clete și trotinete.

Magazinele de specialitate 
oferă o colecție bogată de arti
cole de îmbrăcăminte, de 
sport, zeci de mii de jucării 
metalice sau din material pla
stic.

(Agerpres)

Două noi cărți edita
te de Consiliul pentru 
Răspîndirea Cunoștințe
lor Cultural Științifice, 
vin să îmbogățească co
lecțiile de popularizare 
a unor probleme științi
fice și tehnice puse la 
îndemîna maselor largi 
de cititori.

înainte de toate să 
amintim cartea unui cu
noscut cercetător de la 
Institutul de fizică al 
Academiei R.P.R ■■— M. 
Grumăzescu : „De la in- 
frasunete la ultrasune
te".

Prezentînd cititorului 
cîteva probleme gene
rale de acustică (foarte 
instructiv este desigur 
capitolul introductiv — 
„Cum iau naștere sune-

Drumul fiecărei piese începe în...sala de concepție și desen. 
Iată de ce desenatoarea Silvia Oprea, de la Uzinele de utilaj 
petrolier — Tîrgoviște acordă o mare atenție executării dese

nelor
Foto : FLORIN ȚAGA

Cărți
tele") autorul trece în 
revistă modul de capta
re a undelor acustice, 
modalitatea de înregis
trare și redare a sune
telor, modul în care o 
serie de noi aplicații de

că complexă, indispen
sabilă progresului conti
nuu al civilizației uma
ne".

Alături de această 
populară „introducere 
în acustică" colecția

Lucrări de
popularizare

larg interes în cele mai 
diferite compartimente 
ale cercetării științifice 
și tehnice ale sunetelor 
și ultrasunetelor au 
transformat acustica 
„intr-o știință și tehni-

„Mari descoperiri" 
blică sub semnătura Ga- 
liei Grunder o intere
santă lucrare despre
Metale rare" și a apor- 
ului adus de aceste 
metale neobișnuite" la

pu-

progresul celor mai di
ferite ramuri ale tehni
cii zilelor noastre.

„Metalele rare — cu
riozități de laborator", 
„Geochimia protestea
ză... iar tehnica demons
trează", „Niobiul și tan- 
talul — nume mitologi
ce; metale moderne", 
«Un „titan" al metale
lor rare — Titanul», 
;,De la nestemate la 
reactorul atomic" — 
iată cîteva din cele 16 
subtitluri ale lucrării 
care redau nu numai in
teresantul „cuprins" al 

: cărții cl și căutările au
torului spre găsirea u- 

. nui stil atractiv, accesi
bil, plastic.

TR. POTERAS

Vineri au . continuat, în sala 
mică a Palatului R. P. Romî
ne, lucrările celui de-al XI-lea 
Congres național d,e chirurgie. 
Delegați romîni și străini, in- 
ivitați la congres au prezentat 
peste 30 de comunicări și re
ferate privind hemoragiile di
gestive superioare.

Lucrările continuă.

între 26 și 29 mai a avut 
loc la București cea de-a 
18-a sesiune a Consiliului in- 
țerviziupii din cadrul Organi
zației internaționale de radio 
și televiziune.

La sesiune au participat, 
delegați ai televiziunilor din 
R. P. Bulgaria, R. S. Ceho- 
șlovacă, R. D. Germană, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. și R. P. Ro- 
mînă.

★

Vineri a sosit în Capitală o 
delegație a Uniunii ziariștilor 
bulgari, condusă de Ilia Kiu- 
lovschi, vicepreședinte al Uni
unii Ziariștilor bulgari și re- 
dactor-șef al ziarului „Otece- 
stven Front', care, la invitația 
Uniunii Ziariștilor din R. P.

Romînă, ne va vizita țara 
timp de două săptămîni.

★
In Capitală s-au încheiat 

lucrările sesiunii științifice a 
Institutului de studii și cerce
tări hidrotehnice (I.S.C.H.) a- 
parținînd Comitetului de Stat 
al Apelor.

★ /•
La Deva au început vineri 

lucrările unei consfătuiri de 
gerontologie cu tema „Profi
laxia îmbătrînirii precoce". 
Iau parte specialiști de la 
punctele de gerontologie ale 
Institutului de geriatrie și alți 
oameni de știință și cadre me
dicale de specialitate.

★
La Casa de cultură a stu

denților din Capitală a avut 
loc vineri seara, încheierea 
primului an de activitate a 
Universității de arte plastice 
pentru studenți.

Expunerile anterioare întoc
mite și susținute de profesori 
de specialitate din cadrul 
Institutului de arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din Ca
pitală au tratat despre istori
cul și dezvoltarea artelor 
plastice din antichitate și 
pînă astăzi, fiind urmate de 
proiecții 
muzee și 
tate.

_ • Vineri dimi-
neața a părăsit 
Capitala, plecînd 
cu avionul la So- 

țgîa v fia, echipa selec-
ționată olimpică 

s a de fotbal a R. P.
Romîne, care va 
întâlni duminică, 

în meci retur pentru prelimi
nariile olimpice, echipa R. P. 
Bulgaria. Jocul de la Sofia 
este- așteptat cu mare interes 
de amatorii de fotbal din cele 
două țări. Echipa învingătoa
re din acest meci va participa 
la turneul final al JO de la 
Tokio. în primul joc, echipa 
romînă a repurtat victoria cu 
scorul de 2—1.

Din lotul care a făcut de
plasarea fac parte, printre al
ții : Suciu, Greavu- Georgescu, 
Nunweiller III, Petru Emil, 
Jenei, Pîrcălab, Sorin Avram, 
Constantin, Creiniceanu și Ion 
Ionescu.

★
întîlnirea de la Sofia dintre 

echipele olimpice ale R. 
Romîne și R. P. Bulgaria 
fi transmisă 
tre de radio

P. 
va 

de stațiile noas- 
și televiziune.

de filme, vizite la 
expoziții de speciali-

(Agerpres)

*3

„Foc pe cer in Ursa Mica'

29. - Corespon-
C. Linte, 

Vineri a sosit la

• SOFIA 
dentul Agerpres, 
transmite : 
Sofia lotul olimpic romîn de 
fotbal, în vederea 
revanșă cu selecționata olim
pică a Bulgariei. La aeroport 
oaspeții au fost întâmpinați 
de membri ai conducerii 
Uniunii bulgare de cultură fi
zică și sport, și ai Federației 
bulgare de fotbal, ț . ? ■

Pe aeroporț, antrenorul 
principal al echipei romîne 
Silviu Ploieșteanu și- căpitanul 
echipei Gh. Constantin au 
âccrdat interviuri reprezen
tanților presei, radioului și 
televiziunii bulgare. Vineri 
după-amiază, pe stadionul 
„Vasil Levschi“, unde se va 
desfășura meciul de dumini
că, fotbaliștii noștri au făcut 
primul antrenament de aco
modare. Anțrenorii celor două 
echipe nu s-au stabilit defini
tiv asupra formațiilor ce le 
vor alinia, rămînînd să facă 
acest lucru în cursul zilei.

meciului

ffl . fi

săNu este cazul 
prezentăm cititorilor 
diferitele episoade ale 
romanului, dar amin- 
•tim numai de faptul 
că pentru a readuce la 
Pămînt o navă cos
mică care nu mai pu
tea reveni, se Tecurge 
la trimiterea de pe : 
Pămînt a unei ener
gii extraordinar de 
intense, care ajunge la 
navă sub formă radi
antă și îi permite a- - 
cesteia să revină pe 
planeta de unde ple
case.

Cea de a doua nu
velă, „Efectul R“ șe 
referă la un grup de 
cercetători, care au 
realizat un aparat ca
pabil de a influența 
prin semnale electrice, 
activitatea organisme-?, 
lor vii, a formațiilor 
intraceluîare.

evitarea Wupri „Foc pe cer 
cioini- Mică" consti-
micro-'tF'tff^f,°nlectură agreâ- 

•bită, pasionantă și în 
același timp pune pe 
cititor Ia curent cu o 
serie întreagă de pro
bleme ale științei și 
tehnicii contemporane.

Prof. univ. 
EDMOND 
NICOLAU

prima dâ titlul său 
întregului volum.

Depășind ca întin
dere o nuvelă obișnu
ită — fiind de fapt 
un roman concentrat 
— nuvela „Foc pe cer 
în Ursa Mică" descrie 
cîteva din încercările 
extraordinare pe care 
eventual le pot trăi vi
itorii cosmonauți prin 
peregrinările lor în 
marile spații cosmice.

; In-întreaga lucrare 
se întîlnesc date ști
ințifice noi, ipoteze _ 
științifice îndrăznețe, 
se preconizează proce
dee aparte de înfrînge- 
re a unora dintre difi
cultățile care stau în 
calea cosmonauților.

De exemplu, se știe 
că la marile viteze 
cosmice, chiar și 
micrometeopții . pot 
periclita ? riavele cos
mice. Pentru 
avariilor prin ciocni
rea cu acești micro- 
meteoriți, navele cos
mice preconizate de 
Cecilia Dudu și D. To- 
dericiu sînt prevăzute 
cu pluguri de substan- 

caie înlătură din
* nave: micro- 
fonn: $i substanța 
rsteară difuză.

Literatura de antici
pare științifică devine 
din ce în ce mai mult 
în zilele noastre un 
gen pretențios, în care 
autorii trebuie să de
monstreze nu numai 
un real talent scriito
ricesc ci și temeinice 
cunoștințe, științifice. 
Este limpede pentru 
ori cine că o astfel de 
literatură trebuie nu 
numai să fie bine 
scrisă, dar în;-același 
timp să nu contravină 
adevărurilor bine sta
bilite de știința zilelor 
noastre.

Acei cititori care 
vor aborda lectura 
cărții „Foc pe cer în 
Ursa Mică" vor avea 
satisfacția de a consta
ta că în adevăr litera
tura de anticipare a 
devenit un gen bine 
conturat, -iar posibili
tățile pe care lc oferă

Angajează de urgența
Podari — Craiova
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NICOLAE DRAGOMIXLSCl
p.-.r:-sec .-efor a/

u r*L

COMBINATUL DE ZAHĂR $1 ULEI 
„OLTENIA"

— INGINERI ENERGETICI
— INGINERI MECANICI
— INGINERI TERMO-ENERGETICI
— LĂCĂTUȘI ȘI ELECTRICIENI

SE ASIGURĂ LOCUINȚA.

î i î uriașele pro-
• -* grese-ale științei și 

tehnicii contemporane 
le dau largi perspec
tive.

Volumul .Joc pe cer 
în Une ALri' de Ce- 
ota Dodu D. Toce- 

giupeazi dooâ

• Cea de a 4-a ediție a 
competiției internaționale de 
haltere „Cupa Dunării", a În- 

- ceput vineri în orașul iugoslav 
Liubliana, cu participarea e- 
chipelor Austriei, R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. P. 
Romîne, R. P. Ungare și R.S.F. 
Iugoslavia.

Iată rezultatele tehnice în
registrate în prima zi: catego
ria cocoș: 1. Nagy (R.P.U.) 310 
kg; 2. Panait (R.P.R.) 305 kg; 
3. Țanev (R.P.B.) 290 kg; 
tegoria 
(R.P.U.) 347,5 kg; 
(R.P.B.) 337,5 kg;
(R'.P.R.X„<#12S 
ușoară: L Oț^hal (R.Ș.Q.) 375 
kg: 2. Babuc.eVp(R.P.B.) 365 kg; 
3. F. Balaș (R.P.R. j 360 kg.

pană: 1.
2.

ca-
Foeldi 

Petkov 
3. Toihă 

icătegoria

Consfătuire rodnică

Noi locuințe In construcții 
in cadrul ansamblului de 
locuințe nr. 2 — Drumul Ta- 

berei din Capital^

mewoeior de re- 
cooditâouare a pieselor de 
schimb pentru tractoare și 
mașini agricole, extinderea 
sorumentului și voiumuiui 
pieselor ce schimb recondițio
nate. precum și specializarea 
unor întreprinderi de repa
rații.

(Agerpres) I

• Stadionul Republicii din 
Capitală va găzdui astăzi fi
nalele campionatelor republi
cane de box, la sfîrșitul căro
ra vor fi cunoscuți cei 10 cam
pioni ai țării. In centrul aten
ției spectatorilor se situează 
intilnirea de la cat. grea, în 
care campionul țării, Vasile 
Mariuțan, primește replica 
fostului campion european la 
cat. semigrea, Gheorghe Ne
grea. Iată programul complet 
al finalelor (în ordinea celor 
10 categorii): C. Ciucă-N. 
Gîju ; N. Puiu-P. Covaliov ; 
P. Vanea-C. Buzuliuc; I. Cir- 
ciumaru-M. Vișinescu; I. Mi- 
halik-L Dinu ; C. N icul eseu-L 
Covaci; V. Mirza-I. Olteanu ; 
L Monea-N. Tuor; M. Nico- 
lau-Șt- Cojan ; V. Mariuțan- 
Gh_ Negrea

(Agerpres)

Foto’: AGERPR
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La volan
pe drumurile

patriei
fer, iar el și-a calificat fratele, 

n Pentru munca depusă în anul f 1963 a primit steluța de frun
taș în întrecerea socialistă.

O laudă
Omul pe care-l întâlnim are 

55 de ani. E șofer de'35 de ani. 
Face curse în întreaga țară. 
Vara — în campania agricolă, 
iarna — la deszăpezire; în 
rest curse de tot felul; la 
vîrsta sa nu se dă în lături de 
la nici o greutate. Se numește 
Davidson Jean. Meritul său 
„cel mai mareu, cum îl cali
fică secretarul U.T.M., este 
însă că de-a lungul anilor a 
calificat în meseria de șofer 
cîteva sute de tineri (peste 
300!). Majoritatea acestor ti
neri sînt muncitori de nădej
de, cu spirit de răspundere, 
pricepuți. Roman Valentin 

ultimul care „i-a ieșit din 
mină“, are o calificare foarte 
bună. Iar peste cîteva zile ur
mează să primească în prac
tică alți doi băieți. In îndru
marea unor asemenea mese
riași experimentați sînt repar
tizați tinerii șoferi la Auto
baza 4.

30 920 B. Nu e tocmai nouă, 
dar strălucește pur și simplu. 
La parbriz, un buchet de flori. 
Deschidem ușa: farmacie. Un 
pled dintre cele mai bune aco
peră banca șoferului, o lume 
mică e creată prin grija unor 
miini care nu pot fi decît...

— Ale unei femei, comple
tează secretarul U.T.M. Pe 
mașina aceasta lucrează o șo- 
feriță, Neagu Iulia. Lucrează 
și ea tot de 14 ani, și e mun
citoare excelentă.

Neagu Iulia, șoferița, e o fe
meie blondă, poartă bluză de 
mătase albă și e ea însăși un 
model de om îngrijit. A primit 
steluța de fruntaș în între
cerea socialistă pe anul 1963. E 
moldoveancă, e căsătorită (so
țul e tot șofer), du 3 copii. 
Face curse în toată țara, du- 
cînd în autocamion și cele 
două remorci (rezultat al foar
te bunei calificări) cantități 
mari de materiale. Transpor
tă: textile, încălțăminte, fe
roase, unelte — orice.

Toate acestea vorbesc de
spre ea și despre felul ei de 
a munci.

TCME 3. la Tr. Ma
la noul combinat. Du- 
Bedreaz a lucrat pe

Șantierițtii

Mașina 
cea mai curată

Avem in față mașina cea 
mai îngrijită din autobază.

După șoferii de cursă lungă, 
cei mai numeroși în Autobaza 
4 sînt șoferii de la basculante, 
șantieriștii. Sînt oamenii care 
dacă nu înfruntă urcușuri 
grele, sau drumuri lungi, au 
de luptat însă cu drumurile 
neamenajate. Numeroase mă
suri se iau, din timp, pentru 
amenajarea căilor de acces în 
șantiere, dar — prin specifi
cul muncii, unele greutăți nu 
pot fi evitate.

Ion Colopăreanu lucrează

pentru 
gurele, 
mitru 
șantierele din Drumul Tabe
rei, în Grozăvești. Ion Mier- 
loiu sau Cristian Marin la 
noua gară Cățelu și la ca
lea ferată pentru Termo- 
centrala-Sud a Bucureștiu- 
lui. Se lucrează după cum 
cere stația de 
necesarul 
de cărămidă;
Esențial este in munca lor 
spiritul de disciplină, riguro
zitatea cu care îndeplinesc, la 
minut,, planul de transporturi, 
grija pentru ritmicitate.

Punctul cel mai greu îl 
au de trecut, acum, șantieriș
tii — șoferi de la termocen
trala propriu-zisă. Din terenul 
pe care se excavează țîșnește 
continuu apa. Pompe mari o 
absorb pentru ca excavatorul 
să înainteze, iar zeci de bas
cule, 24 de ore din 24, alcătu
iesc un continuu du-te-vino. 
Din inițiativa șoferilor s-a 
hotărît să se lucreze cu ace
leași mașini, să se creeze mai 
multe schimburi. E un fel de 
ștafetă a șoferilor. Numele 
lor ? Răceanu Victor, Agopian 
Ion, Radu Nicolae... Majorita
tea tineri. Și, munca este ne
întreruptă.

betoane; după 
de pietriș; sau 

sau de var...

Cu „ROMANIA" 
pe drumurile Europei

Cea de a treia grupă de 
șoferi ai autobazei 4 o alcătu
iesc șoferii care fac curse 
internaționale. Sînt mașinile 
acelea lungi de aproape 20 de 
metri, acoperite de niște huse 
pe care scrie cu litere uriașe : 
„ROMANIA". Transportul in
ternațional cu mașinile are la.

Se scrie o nouă 
biografie a oțelului

noi 
ani 
bune.

Singura macină pe care am 
găsit-o în țară cînd am vizitat 
autobaza 4 a fost cea condusă 
de șoferii Ion Mihăilescu și Gh. 
Iuga care se întorceau de la 
Hamburg și Berlin. Alți tova
răși ai lor — David Constan
tin, Mircea Jipa etc. se aflau 
în drum spre Viena și Paris, 
alții cine știe pe unde.

— Produsele noastre sînt 
foarte mult apreciate, spunea 
Mihăilescu. Lucrez de un an și 
jumătate la „internațional", 
am fost- în R.P. Ungară, R.S. 
Cehoslovacă, R.D.G., în Italia, 
Franța, Belgia, R.F.G.... E 
pentru iioi și o bucurie perso
nală că țara noastră se bucură 
de atâta prestigiu în comerțul 
internațional.

Ceea ce n-a spus, din mode
stie, Mihăilescu este că la a- 
cest prestigiu contribuie -t- 
într-o măsură — și ei, șoferii. 
Mai întâi prin promptitudinea 
cu care îndeplinesc angaja
mentele, transportând la tâmp 
și în bune condiții mărfu
rile. De un an și jumătate 
echipa Mihăilescu — Iuga n-a 
întâmpinat nici o defecțiune, 
n-a avut nici un accident. Și, 
au mers nu glumă !

in țară o vechime de cîțiva 
și el dă rezultate foarte

sfătuire, secția lucra la nive
lul cerințelor impuse de noua 
fază a inițiativei.

A trecut de la această con
sfătuire o lună de zile. Furna
liștii pregătesc poate și alte 
asemenea surprize. Deocam
dată să consemnăm cîteva din 
rezultatele la zi (pînă la 25 
mai); 20 226 tone fontă peste 
plan (angajament pînă la 23 
August 19 000 tone), cocs eco
nomisit 12 900, prețul de cost 
pe tona de fontă a scăzut cu 
51 lei.

★

Am ales pentru reportajul 
nostru cîțiva dintre cei 1 600 
de șoferi ai autobazei 4 Bucu
rești. Faptele lor ne-au con
firmat imaginea formată des
pre șoferul întîlnit pe drumul 
depărtat al Oituzului : imagi
nea unor oameni curajoși,, stă- 
pîni pe meserie și, mai ales, 
plini de răspundere pentru 
munca lor foarte importantă.

■ -k
Inițiativa „O zi pe lună cu 

cocs economisit" a pus stăpî- 
nire pe întreaga secție. Ea nu 
a fost încă îmbrățișată și de 
furnaliștii de la secția I. J-a 
găsit încă' nepregătiți poate. 
Aceștia, ca de altfel șt cei de 
la Reșița, 
exemplul 
hunedoreni 
furnale.

O forjă mereu prezentă
O forță mereu prezentă — 

care a împins înainte, pas cu 
pas, inițiativa —a fost mun
ca politică, pregătire fiecărei 
acțiuni, pentru unirea tuturor 
eforturilor spre același scop: 
valorificarea cit- ma-i ..deplină a 
cocsului. O inițiativă în care 
organizația U.T.M. a venit cu 
formele și mijloacele ei speci
fice. Ne vorbesc despre aceas
ta, în primul rînd adunările 
generale. In cadrul lor, pe 
schimburi, se dezbate pe toa
te fețele aceeași problemă : 
reducerea consumului de cocs. 
Seria acestor dezbateri o des
chid utemiștii din schimbul 
B. „Cum putem reduce con
sumul de cocs pe tona de 
fontă este tema primei lor 
adunări generale din acest an.

au viu în față 
tovarășilor lor 
din secția a Il-a

Așa se petrec lucrurile, în 
esența, și în celelalte schim
buri (schimbul G — „Economi
sirea cocsului, sarcină de frun
te a fiecărui utemist" ; schim
bul D •— „Cum vom sprijini 
furnaliștii în acțiunea de re
ducere a consumului de cocs").

Apoi posturile utemiste de 
control întreprind raiduri, ur
măresc măsurile stabilite, 
popularizează rezultatele obți
nute. In ziarul „Flacăra Hune
doarei" tovarășul Petru Nicșa, 
secretarul comitetului U.T.M., 
împărtășește în mai multe in
formații și articole, experiența 
în muncă a unor tineri frun
tași ca Grigore Stăhescu, 
Ștefan Repede, Gh. Tufiș, 
Marin Dob — prim-furnaliști, 
cauperiști și dozatori. Artico
lele se citesc, experiența se 
răspîndește cu iuțeală și ast
fel organizația U.T.M. iși a- 
duce și ea contribuția, prin 
mijloace specifice, la valorifi
carea acestei prețuite comori 
— cocsul.

Se pregătește 
o sărbătoare

, *
CAUZE DREPTE — cinema

scop — rulează la Patria 
orele 9 ; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15, București orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, Melodia 
orele : 10; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19; 21, grădina Doina oră :
20, înfrățirea între popoare
orele: 10; 15,45; 18; 20,15.
CEI PATRU CĂLUGĂRI ru
lează la Republica orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45;
21, Stadionul Dinamo ora 20,
Capitol orele ; 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21, grădină ora 
20, Grivița orele : 9; 11; 13; 
15,15; 17,15; 19,15; 21.15, Tomis 
orele: 9; 11; 13; 15.15: 17,15; 
19,15; 21,15, Aurora orele 9; 11; 
13. 15,15; 17.15; 19,45; 21,15;
grădină ora 20, Modern orele: 
9,30: 11.45; 14; 16,15; 1830;
21,15 grădină ora 20,30. Fero
viar orele : 10: 12; 14,15; 16,15, 
Arenele Libertății 20: grădina 
Tomis — 20. TÎNARUL DE 
PE VASUL COLUMB — ci
nemascop — rulează la Car- 
pați orele: 10; 12; 14; 16;
ora 19, Seara prietenilor fil
mului. ÎMBLÎN ZITORII DE 
BICICLETE — cinemascop 
— rulează la Festival orele

17: 19: 2L
Floreasca o- 
2030. ANO-

ll-a 
pe

Furnaliștii secției a 
ne-au făcut o destăinuire 
care ne-au rugat s-o ținem în 
secret. Le cerem iertare că nu 
ne ținem de cuvint dar 
promitem că vom fi și 
prezenți la sărbătoarea 
care o pregătesc.

— Șeful nostru de secție 
—■ ne spuneau ei — este vete
ranul furnalelor. Va împlini 
în septembrie 30 de ani de 
cînd lucrează fără întrerupere 
în apropierea focului. Ne-am 
gindit să.l sărbătorim, să-i 
facem o surpriză : să rapor
tăm atunci că ne-am îndepli
nit angajamentul anual. 
Calculați și dv.: am realizat 
pînă acum 20 000 de tone fon
tă peste plan. Pînă în septem
brie vom realiza precis 23 500 
cit este angajamentul nostru.

le 
noi 
pe

9; 11; 13; 15; 
grădină ora 20, 
rele: 16: 18.15;
TIMPURI rulează la Victoria 
orele: 9.45: 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21. Excelsior orele : 10; 
12.15; 16: 18,15; 2030. KALO- 
IAN rulează la Central orele : 
9,30; 1L45: 14; 16.15; 18,30;
20,45, Viitorul orele 16; 18;

Pacea orele: 16; 18,15;
DIVORȚ ITALIAN ru
la Lumina orele : 9,45;

20.
20.30. 
lează

11; 14; 16,15; 18,30; 20,45. TO
TUL DESPRE EVA rulează la 
Union orele: 14,30; 17,30;
20.30. Cosmos orele: 16; 19. NU
SE POATE FARA DRAGOSTE 
rulează la Doina orele : 11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30, (pro
gram pentru copii ora 10). 
FRAȚII CORSICANI — ci
nemascop — rulează la Giu- 
lești orele 10; 12; 15,30 18;
20.30, Crîngași orele : 11, 14,30;
17; 19,30. CAVALERUL PAR- 
DAILLAN — cinemascop — 
Munca 
grădina 
PLECA 
orele: . ____
OM CARE NU EXISTA ru
lează la Feroviar orele : 18,30; 
20,30, Ades go orele: 
18; 20,15. ------
TINERE?
cia orele: x±, w, xa-
17; 19; 21, TAXIUL MOR-
TU rulează la Buzești orele : 
16; 18,15; 20,30, grădină ora 20. 
AVENTURILE UNUI TÎNÂR 
— cinemascop — rulează la 
Bucegi orele 10; 13; 16; 19, 
grădină ora 20,15, Miorița 
orele 9; 12; 15; 18; 21, Arta 
orele : 14,15; 16,30; 18,45; 21,
grădină ora 20, Volga orele 
9; 12: 15; 18: 21, Flamura 
orele 9 ; 12 ; 15; 17,45 ; 20,30. 
Grădina Moșilor ora 20. UN 
SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ ru
lează la Unirea orele : 16; 
18,15, grădină ora 20,30, ANA
CONDA rulează la Flacăra 
orele: 14; 16; 18.15; 20,30, Co- 
lentina orele: 14.15; 16,30;
18,45; 21, grădină ora 20, Lira 
orele : 15; 17;
21. < '

orele 15; 17; 19; 21, 
Vitan ora 20. NU 
rulează la Cultural 

16; 18,15; 20,30. UN

Televiziune
SÎMBATA 30 MAI 1964

17 : Suita de balet de Jean 
Jurnalul

Ora
Philippe Rameau ; 19 : 
televiziunii ; 19,10 : Pentru copii : 
..Trandafirul trist" — prelucrare 
după o poveste populară engleză, 
de Valentin Plătăreanu și Andrei 
Brădeanu ; 19,25 : Maeștrii genului 
scurt : Prosper Merimee. Prezen
tare de conf. univ. Zoe Dumitres-

CUM 
rulează 
9; 11;

15,30;
STĂM 

la Da- 
13: 15;

r1?

19, grădină ora:

20,40 : In fața 
Transmisii- de la “ 

din Capi-

cu-Bușulenga ; 
hărții p 20,50 :
Stadionul „Republicii" 
tală, aspecte de la finala Campio
natului republican de box ; 21,30 : 
Muzică ușoară instrumentală cu o 
formație condusă de Jean Ionescu. 
In încheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.



WASHINGTON In Comitetul

Delegația romina la „Institutul special al O. N. U.

pentru probleme externe66
WASHINGTON 29. — Tri

misul special, L. Rodescu, 
transmite : în cercurile opi
niei publice americane, și 
chiar peste hotare, este bine 
cunoscută asociația din Was
hington a „Institutului pentru 
probleme externe".

Ea are ca scop studierea și 
cunoașterea problemelor in
ternaționale contemporane 
prin intermediul expunerilor, 
schimburilor de păreri, discu
țiilor în jurul mesei rotunde, 
seminariilor, la care participă 
atît membrii săi cît și invitați 
ai institutului, oameni de stat, 
personalități ale vieții politi
ce și economice din alte țări. 
Această asociație, constituită 
în august 1961, are în compo
nența sa membri marcanți, 
personalități cu renume în 
viața internă și internațio
nală.

Conducerea asociației și-a 
manifestat dorința de a oferi 
membrilor săi posibilitatea să 
cunoască mai îndeaproape 
realitățile din țara noastră, și 
a invitat pe șeful delega
ției guvernamentale romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri, să facă o expunere 
la sediul institutului. întru
nirea, la care au participat 
delegația romînă și numeroși 
membri proeminenți ai aso
ciației a avut loc joi după- 
amiază în salonul de recepție 
al sediului.

Loy Henderson, fost secre
tar de stat adjunct, președinte 
al asociației, a ținut o cuvîn- 
tare introductivă, în care a 
făcut o scurtă prezentare bio
grafică a șefului delegației ro
mîne, arătînd ca fiind de bun 
augur faptul că pentru prima 
dată reprezentanți ai unei țări 
socialiste se întîlnesc cu mem
brii acestei asociații. El a ex
primat speranța că relațiile 
dintre Statele Unite și Romî- 
nia vor merge spre 
dezvoltare.

în ampla sa 
Gheorghe Gaston 
trecut în revistă < 
mente importante istorice din 
lupta poporului nostru pen
tru independență națională și 
progres social, infățișînd apoi 
asistenței tabloul dezvoltării 
Romîniei în anii de după cel 
de-al doilea război mondial.

Referindu-se la comerțul 
exterior al țării noastre, șeful 
delegației romîne 
despre lărgirea 
noastre comerciale 
nale, subliniind că 
mînă dorește < 
schimburilor
indiferent de sistemul social, 
fără discriminări, pe baze re
ciproc avantajoase.

în continuare, Gheorghe 
Gaston Marin a vorbit despre 
politica de coexistență pașni
că promovată de țara noastră, 
amintind unele inițiative ale 
R. P. Romîne pe plan interna
țional. Vorbind despre dez
voltarea relațiilor din ultimii 
ani între țara noastră și Sta
tele Unite, șeful delegației 
romîne, a arătat că în pre
zent există posibilități și per
spective favorabile ca ele să 
fie lărgite în viitor, atît în ce 
privește schimburile economi
ce cît și în alte domenii. El a 
declarat, printre altele, 
tratativele bilaterale de 
Washington se desfășoară în
tr-o atmosferă bună, sînt con
structive și reflectă dorința 
ambelor părți de a găsi căi 
și mijloace pentru a între
prinde noi pași spre extinde
rea relațiilor dintre cele două 
state.

Asistența a ascultat cu mult

o viitoare

expunere,
Marin, a 

citeva mo-

a vorbit 
relațiilor 

internațio- 
i R. P. Ro- 
dezvoltarea 

cu toate țările,

și atenție expunerea,interes
aplaudînd și felicitând pe vor
bitor. A urmat o largă discu
ție, în cadrul căreia Gheorghe 
Gaston Marin și membri ai 
delegației guvernamentale ro
mîne au răspuns la numeroa
sele întrebări. în cadrul aces
tor discuții vii, 
membrii asociației 
impresionați de 
forța economică a 
de faptul că este 
astăzi să facă investiții atît 
de importante în toate dome
niile. Printre lucrurile noi 
aflate pentru prima dată des
pre țara noastră a fost și 
sprijinul larg pe care statul 
nostru îl acordă țărănimii în 
dezvoltarea producției agri
cole, în ridicarea continuă a 
nivelului de trai. în rîndurile 
asistenței aflîndu-se și profe
sori universitari, aceștia s-au 
interesat în amănunțime și au 
rămas impresionați de dezvol
tarea științei și învățămîntu- 
lui în țara noastră. La sfîrșit, 
cei prezenți.au mulțumit pen
tru expunere și pentru discu
țiile interesante, arătînd că 
ele au servit la o mai bună 
cunoaștere a Romîniei, la fa
vorizarea viitoarelor contacte 
și legături.

Joi la prînz, delegația gu
vernamentală romînă a fost 
invitată la sediul redacției 
ziarului „Washington Post” 
unde s-a întîlnit cu d-na 
Katherine Graham, proprie
tara ziarului, cu membri ai 
conducerii redacției. în cadrul 
întîlnirii, conducerea ziarului 
a manifestat un mare interes 
de a cunoaște date detaliate 
despre dezvoltarea Romîniei 
și relațiile ei cu Statele Unite. 
Satisfăcînd această dorință, 
delegația noastră a avut cu 
membrii redacției o largă dis
cuție în 
puns la 
privind' 
externă 
buția Roj

degajate, 
s-au arătat 
soliditatea, 

Romîniei. 
în măsură

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de presă, 
Diallo Telli, (Guineea) președintele 
Comitetului special al O.N.U., în
sărcinat cu cercetarea politică de 
apartheid, s-a referit la raportul 
dat publicității de Comitetul pe 
care. îl conduce și înaintat Consi
liului de Securitate al O.N.U. La 2 
iunie. Consiliul va lua în discuție 
problema adoptării de măsuri efi
ciente împotriva politicii de apar
theid dusă de guvernul sud-afri- 
can. In raportul comisiei se arată 
că situația din R.S.A. reprezintă 
un grav pericol pentru pacea și 
securitatea internațională. El reco
mandă Consiliului de Securitate 
adoptarea de sancțiuni economice 
împotriva R.S.A., subliniind că a- 
ceste sancțiuni constituie ultima 
modalitate pașnică de a determina 
guvernul Verwoerd să renunțe la 
politica de apartheid.

Comitetul special, a declarat 
Telli, cere nu o nouă serie de șe
dințe și rezoluții care să fie încăl
cate de către guvernul din R.S.A., 
ci măsuri eficiente și hotărîte. In 
cazul în care Consiliul de Securi
tate nu va acționa în acest sens, 
a spus el, va fi necesară convo
carea unei sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U., care 
să ia în discuție această problemă. 
Telli a adresat un nou apel unor 
țări occidentale, care continuă să 
sprijine guvernul R.S.A., de a re
nunța la această politică de încu
rajare a guvernului rasist din A- 
frica de sud.

NEW YORK 29 (Agerpres).
— Agenția France Presse rela
tează, referindu-se la surse ale 
Organizației Națiunilor Unite, 
că este posibil ca la 2 iunie 
Consiliul de Securitate să se 
reunească pentru a examina 
problema politicii de apartheid 
dusă de guvernul Republicii 
Sud-Africane.

;ter-

cadrul căreia a răs- 
numeroasele întrebări 
probleme de politica 
și economică, contri- 

i pe plan i
național în vederea căută 
găsirii căilor potrivite care să 
ducă la o mai bună înțelege
re și apropiere între popoare, 
la consolidarea păcii. Discu
țiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Vineri 29 mai, la Washing
ton au continuat tratativele 
între delegațiile guvernamen
tale ale R. P. Romîne și Sta
telor Unite.

V-. >;

MOSCOVA 29 — Corespon
dentul Agerpres transmite :

Delegația de activiști ai 
P.M.R. condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, care vizitează 
Uniunea Sovietică, pentru a 
studia experiența P.C.U.S. în 
domeniul conducerii indus
triei, a vizitat în cursul zilei 
de vineri uzinele constructoa
re de mașini „Ordjonikidze" 
și uzinele de automobile de 
mic litraj din Moscova. Oaspe
ții au fost conduși de tovară
șii A. P. Rudakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., V. S. Frolov, 
șef de secție a C.C. al 
P.C.U.S., și de alți activiști de 
partid.

Delegații au luat cunoștință

de munca organizațiilor de 
partid și realizările colective
lor acestor întreprinderi.

în cursul aceleași zile, 
oaspeții romîni au făcut o 
scurtă vizită la Pavilioanele 
construcției de mașini și indus
triei chimice de la expoziția 
permanentă a realizărilor eco
nomiei naționale a Uniunii 
Sovietice.

w.
a sosit la Moscova

La Stockholm s-a desfășurat un marș împotriva înarmării 
atomice. Tineri și bătrîni, purtînd pancarte, constituiți în două 
grupuri (unul pornind din suburbia de sud Huddinge și altul 
din suburbia Văllingby, vest de Stockholm) s-au întîlnit în 
parcul Vasa din centrul capitalei, într-o puternică manifesta
ție. Pe pancartele lor se puteau citi următoarele lozinci: „Uma
nitate — o mare familie", „Nu ucideți viitorul", „Nu bombei 
atomice", „Noi dorim să trăim", „Interzicem Bomba!“. 
In fotografie: Grupurile unite de demonstranți în parcul 

Vasa, după lungul marș parcurs

DELEGAȚIA R. P. ROMÎNE PRIMITĂ

DELHI 29 (Agerpres). — La 
29 mai delegația Republicii 
Populare Romîne condusă de 
Gheorghe Apostol, prim vice
președinte al Consiliului de

Din viața tineretului lumii

Demonstrație la Tokio

Miniștri, care a participat la 
funeraliile lui Jawaharlal Ne
hru a fost primită de primul 
ministru ad-interim al Indiei, 
Gulzarilal Nan da.

Conducătorul delegației ro- 
mîne a transmis în numele 
conducerii Consiliului de Stat 
și guvernului R. P. Romîne, 
condoleanțe în legătură cu 
pierderea eminentului om de 
stat indian J. Nehru.

Interviu acordat
de președintele Makarios

NICOSIA 29 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat radio- 
televiziunii grecești, președin
tele Ciprului, Makarios, s-a 
pronunțat pentru prelungirea 
mandatului forței O.N.U. în Ci
pru pentru a putea suprave
ghea în continuare aplicarea 
uotărîrilor Consiliului de Secu
ritate. Makarios a subliniat că 
guvernul cipriot va continua să 
depună eforturi pentru ca Ci
pru să se bucure de o adevă
rată independență, iar cetățenii 
insulei, pe baza autodetermină
rii, să-și poată alege ei înșiși 
viitorul lor.

NICOSIA 29 (Agerpres). — In- 
cepînd de joi autoritățile cipriote 
grecești au instituit pe toate căile 
de acces rutiere un control sever al 
ofițerilor și soldaților britanici. A- 
ceastă măsură a intervenit după 
arestarea aviatorului britanic K. 
Marley, care furniza ciprioțiloi

turci arme provenind din cadrul 
țărilor N.A.T.O.

La Tokio a avut loc o demon
strație studențească în semn de 
protest împotriva reluării tratati
velor japono-sud-coreene.

Au luat parte peste i ooo de 
persoane. joo de polițiști a in-

demonstranți. In cursul ciocniri
lor, mai mulți polițiști și studenți 
au fost răniți. Corespondentul a- 
genției Reuter relaiezzi ci ciocni
rile intre demonstranți și polițiști 
su durat cprospe yo ie mixate. 
Petru studenti a zxt ertstsțz.

Conferința pentru comerț
și dezvoltare

NICOSIA 29 (Agerpres).^ — 
Vineri a avut loc pe străzile 

Nicosiei o demonstrație la 
care s-a cerut îndepărtarea 
trupelor britanice din cadrul 
forțelor internaționale ale 
O.N.U. menite a supraveghea 
menținerea păcii în insulă. în 
timpul trecerii pe străzi a ma- 
nifestanților s-a produs un 
incident cînd mașina înaltului 
comisar britanic din Cipru a 
trecut prin dreptul convoaie
lor de demonstranți.

în legătură cu arestarea lui 
Keith Marley, ofițerul brita
nic implicat în afacerea tra
ficului de arme, se relatează, 
din surse bine informate, că 
oficialitățile britanice din Ci
pru intenționează să ceară 
eliberarea lui pînă la începe
rea procesului împotriva sa. 
Se relatează, de asemenea, că 
oficialitățile britanice inten
ționează să adreseze un pro
test oficialităților cipriote îm
potriva reținerii de către po
liția ciprioților greci a ser
gentului Geoffrey Garrish, 
arestat joi din cauză că a re
fuzat să prezinte la control 
documentele sale și bagaj uL

MOSCOVA 29 (Agerpres). La 
invitația C.C. al P.C.U.S., Pre
zidiului Sovietului Suprem și 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la 29 mai, a sosit la 
Moscova într-o vizită de stat 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane. El este însoțit de 
activiști cu munci de răspun
dere în aparatul de partid și 
de stat, de reprezentanți ai 
partidelor democratice, care 
fac parte din Frontul Național 
al Germaniei democrate.

La aerodromul Vnukovo 
oaspeții au fost întâmpinați de 
N. S. Hrușciov, Leonid Brej- 
nev, și de alți conducători de 
partid și de stat.

N. S. Hrușciov și Walter 
Ulbricht au rostit cuvîntări.

în aceeași zi W. Ulbricht a 
făcut o vizită la Kremlin lui 
N. S. Hrușciov. La convorbirea 
dintre cei doi conducători au 
fost de fată activiști de partid 
și de stat din R.D.G. precum 
și I. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S. și alte persoane ofi
ciale. De asemenea, W. Ul
bricht o făcut o vizită la 
Kremlin lui L. Brejnev, pre
ședintele prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

C.C. al P.C.U.S., , Prezidiul 
Sovietului Suprem și guvernul 
U.R.S.S. au oferit un prînz în 
cinstea lui W. Ulbricht. Cu a- 
cest prilej N. S. Hrușciov a 
rostit o cuvîntare.

Revendicările studențimii 
din Seul

• R. P. ROMINA COAUTOARE LA UN PROIECT 
ADOPTAT IN COMISIA A

PREZENT ANTULUI
V-A • INTERVENȚIA RE- 
ȚARII NOASTRE

Studenți, reprezentînd școlile su
perioare din Seul, au adoptat vineri 
dimineața o notă pe care au adrc- 
sat-o guvernului sud-coreean. In 
notă se precizează hotărîrea stu- 
dențimii din Seul de a recurge la 
forță dacă guvernul nu le acordă 
cererile pînă la miezul nopții de 29 
spre 30 mai. Printre cele 11 punc-

te, cuprinzînd cererile studențimii, 
figurează tragerea la răspundere a 
celor vinovați de corupție, pedep
sirea polițiștilor care au pătruns în 
clădirile universităților și școlilor 
sud-coreene pentru a-i reprima pe 
demonstranți, eliberarea imediată 
a studenților arestați în cursul 
demonstrațiilor.

R. P. Polona. Vedere a unui nou cartier

Primul iar atomic
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GENEVA 29 (Agerpres). — 
Corespondență specială :

Vineri după-amiază Comisia 
a V-a a Conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și 
dezvoltare a adoptat cu majo
ritate de voturi un proiect de 
recomandare prezentat de de
legațiile Indoneziei, Algeriei, 
R. P. Romine, Birmaniei, Mali 
și R.A.U.

Documentul prevede ca par
ticiparea directă a guvernelor 
țărilor în curs de dezvoltare la 
comerțul exterior să fie recu
noscută și acceptată ca una 
din metodele efective de pro
movare a comerțului exterior 
al unui număr de țări în curs 
de dezvoltare. Totodată, el 
prevede ca țările dezvoltate 
să se abțină de a lua măsuri 
discriminatorii față de schim
burile țărilor în curs de dez
voltare la care guvernele par
ticipă direct în cadrul comer
țului exterior.

Luînd cuvântul în cadrul co
misiei. reprezentantul țării 
noastre, Alexandru Zamfir, a 
arătat că „sectorul de stat în 
activitatea economică joacă un 
rol important în diversifica
rea, industrializarea și crește
rea productivității multor țări 
în curs de dezvoltare. Țara 
noastră are o experiență oo- 
gată în ce privește dezvoltarea 
planificată a economiei și co
merțului, datorită căreia a 
obținut rezultate remarcabile 
in toate domeniile'.

Comisiile de lucru ale Con
ferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare au 
mai adoptat în ultimele zile o 
serie de hotărâri în spiritul 
lărgirii comerțului intema-

țional, reciproc avantajos și 
fără discriminări primite cu 
interes de participanții la con
ferință. Una dintre aceste ho
tărîri este inspirată de propu
nerea R. P. Romîne, privind 
importanța și eficacitatea a- 
cordurilor comerciale pe ter
men lung pentru stabilitatea 
și dezvoltarea schimburilor e- 
conomice internaționale, la 
care au aderat în calitate de 
coautori Republica Congo 
(Leopoldville), R. P. Ungară, 
Indonezia și Mexic. Această 
propunere a Romîniei a fost 
sprijinită pe scară largă de ti
nerele state independente care 
au subliniat însemnătatea ei 
în combaterea instabilității în 
defavoarea țărilor în curs de 
dezvoltare a raportului de 
schimb, adică a raportului în
tre prețurile materiilor prime 
exportate de aceste țări și pre
țurile produselor finite im
portate. Ele au subliniat, de 
asemenea, însemnătatea ei în 
combaterea scăderii volumului 
valoric al exporturilor acestui 
grup de state.

Propunerea a fost adoptată 
joi de Comisia a 5-a cu majo
ritate de voturi (63 pentru, 
15 abțineri, un vot contra).

O altă hotărire adoptată în 
ultimul timp este legată de 
proiectul de recomandări pre
zentat Comisiei a 3-a de 14 
țări, inclusiv Romînia.

DE TOATE
• Anuarul statistic O.N.U. pe anul 1962

Ț a New York a fost dat pu- 
I j blicității anuarul statistic

O.N.U. pe anul 1962. Po
trivit anuarului, producția in
dustrială mondială a crescut 
cu 7,4 Ia sută în raport cu cea 
a anului 1961, ea fiind de două 
ori mai mare decît cea din 
1950. In perioada 1950—1962 
producția industrială a U.R.S.S, 
și a țărilor Europei răsăritene 
a crescut cu 375 la sută, a ță
rilor membre ale Pieței Comu
ne cu 140 la sută, a altor țări 
europene cu 92 la sută.

Valoarea exporturilor mon-

diale a atins cifra record de 
141 miliarde de dolari, expor
turile de utilaje și de mijloace 
de transport reprezentînd 41,8 
la sută. Producția de petrol 
brut a crescut cu 8 la sulă, față 
de cea înregistrată în anul 1961, 
cea de cărbune cu 2 la sută, 
iar cea a textilelor sintetice a 
crescut de 32 ori față de cea 
din 1948.

Populația globului a atins 
la jumătatea anului 1962 cifra 
de 3 135 000 000, fiind cu 25 la 
sută mai numeroasă decît în 
1953.

• La 800 de ani

La Paris se desfășoară festivi, 
tățile in legătură cu aniver
sarea a 800 de ani de la în

ceperea construirii ceiebrei cate
drale Notre Dame de Paris. Festi
vitățile, la care participă impor
tante personalități, vor dura cite
va zile.

După cum se știe, construirea 
renumitului edificiu a fost hotărî- 
tă ia anul. 1163- Se crede că planu
rile ei au fost opera arhiepiscopu
lui Maurice de Suliy. Construirea 
propriu-zisă a dura: mai mult de 
couă secole.

Sprijimtă pe arcadele sale minu
nate. Notre Dese de Paris se gă
sește piasată etact in inima geo-

DELHI. — La 29 mai Ca
mera Populară a Parlamen
tului indian a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care 
își exprimă regretul profund 
în legătură cu încetarea din 
viață a lui Jawaharlal Nehru. 
Totodată, în această rezoluție 
deputății își afirmă hotărîrea 
de a continua să militeze pen
tru obținerea păcii în lumea 
întreagă, spre întărirea unită
ții naționale și prosperitate, 
spre înfăptuirea principiilor 
cărora și-a consacrat viața 
Nehru.

O rezoluție similară a fost 
adoptată și de Camera Su
perioară a Parlamentului — 
Consiliul statelor.

securității pentru a comemora a- 
mintirea lui John Kenneth’, care 
în această zi urma să împlinească 
47 de ani. Cu acest prilej, pre
ședintele Johnson a rostit un dis
curs. După ședință, el a plecat la 
cimitirul Arlington depunînd o 
coroană la mormîntul lui John 
Kennedy.

Populația orașului Atena

ATENA. — Populația capi
talei Greciei — Atena (care in 
1853 era de numai 30 590 de 
locuitori) numără astăzi 
700 000 de locuitori. Populația 
totală a Atenei împreună cu 
portul Pireu și cu suburbiile 
lor este de 1 852 709 locuitori.

Ședință consacrată 
amintirii lui Kennedy

WASHINGTON — La 28 mai, 
președintele Johnson a convocat o 
ședință comună a membrilor gu
vernului și consiliului național al

PARIS. — Consiliul economic și 
social-al guvernului francez a dez
bătut situația minelor de fier din 
Lorena. în raportul prezentat Con
siliului se relevă dificultățile actu
ale din bazinul Lorenei, și în mod 
special reducerea producției și a 
vînzării de minereu de fier cu con-

DJAKARTA. — Reprezentantul 
special filipinez, S. Lopez, este 
așteptat să sosească la Djakarta

const

Italia: Aspect din orașul Veneția

grafică și istorică a Franței, con
stituind borna simbolică unde se 
întîlnesc toate drumurile care u- 
nesc Parisul cu restul țării.. De o 
incomparabilă armonie, ea a fost 
martora numeroaselor clipe do 
glorie dar în același timp și a tu
turor vicisitudinelor pe care le-a 
cunoscut Franța în cei 800 de ani 
de la construirea acestui edificiu. 
In 1239, Ludovic cel Sfînt, cu frîn- 
giria de gît și capul încoronat de 
spini, a venit aici în penitență. A 
urmat apoi războiul de 100 de ani, 
in cursul căruia Henric al IV-lea 
al Angliei a venit aici pentru a 
se încorona (1430). 27 de ani mai 
tîrziu Carol al Vll-lea al Franței 
reușește să recucerească capitala, 
și, in cinstea acestei victorii, hotă
răște ținerea unui „Te Deum" la 
aceeași catedrală. în 1660, Ludovic 
al XIV-lea, regele Soare, își cele
brează aici căsătoria sa. Tot aici 
Napoleon I este încoronat împărat.

în sfîrșit, la 9 mai 1945, la cate
drala Notre Dame aro loc festivi
tatea consacrată victoriei împotri
va fascismului.

1

.□lei de scaaerea
punzătoare a____iior, precum și
efectuarea de concedieri. In discu
țiile care au urmat Gaston Cusin, 
inspector general in economie, a 
recunoscut că situația din acest 
bazin este critică.

DALLAS. — Jack Ruby, asasinul 
lui Lee Harvey Oswald, a înscenat 
un nou „acces de dementă* în ce
lula sa din închisoarea din Dallas. 
La început și-a sfărimat ochelarii, 
iar apoi a spart becul de iluminat. 
Gardianul a intervenit, liniștindu-1.

După cum s-a mai anunțat, a- 
părătorii lui Jack Ruby au cerut 
Curții din Dallas ca clientul lor 
să fie supus unor noi examene 
psihiatrice, pe motivul că ar fi 
bolnav mintal. Se pare că Ruby 
se străduiește să justifice, prin 
purtarea sa, afirmațiile apărători
lor și avocaților lui, pentru a scă
pa de pedeapsa capitală — execu
tarea pe scaunul electric.

BALTIMORE. — Primul far 
atomic din lume a intrat in 
funcțiune pe țărmul american 
al Oceanului Ailcwîic, in a- 
propiere de Baltimore. In tur
nul înalt de 16 metri a fost 
instalat un generator prevăzut 
cu un acumuîatcr cu izotopi 
care va funcționa fără între
rupere 10 ani.

MANILA. — Hussein Zulficar 
Sabri, consilieru.' președintelui 
Nasser pentru problemele externe, 
a sosit la Martira, intr-o vizită 
oficială de petru zile. El a avut o 
întrevedere cu Librado Cayco, mi
nistrul aiacerilor externe provizo
riu al Filipinelor, și s-a anunțat 
că va avea o întrevedere și cu 
președintele Macapagal.

T rotativele 
de la Djakarta

VIENA. — La 29 mai, la 
Viena, a avut loc deschiderea 
festivă a celui de-al 15-lea 
Congres al Uniunii poștale u- 
niversale, la care participă 500 
de delegați reprezentînd 125 
de țări. Din partea Republicii 
Populare Romine participă o 
delegație condusă de Grigore 
Marin, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomuni
cațiilor.
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® Centru
de oncologie
a Moscova a fost creat un 
mare centru de oncologie — 
un adevărat orășel pentru 

tratament — al Institutului de 
oncologie experimentală și clinică 
din capitala Uniunii Sovietice. Ca 
întindere, centrul ocupă 16 ha de 
teren, iar clădirea sa principală 
are șase etaje și aproape 200 de 
m lungime. Alături se află clădi
rea clinicii radiologiei și sala de 
conferințe.

Medicii centrului de oncologie 
de la Moscova au la dispoziție tot 
ceea ce este necesar pentru a sta
bili diagnostice, pentru a face tra
tamente, sau intervenții chirurgi
cale. Clinica este calculată pentru 
400 de paturi. în curînd vor fi 
date în funcțiune șase săli de 
operații.
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