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Pe marile trasee ale întrecerii socialiste
Alte colective

de muncă
raportează i.Agerpres)

• Fabrica „Solidaritatea ta

ANGAJAMENTUL Oradea

IMIH'IIMT
• întreprinderi din regiunea

GALAȚI (de la corespondentul nostru).
In aceste zile tot mai multe întreprinderi din 

regiunea Galați, raportează îndeplinirea înainte 
de termen a angajamentelor luate in întrecerea so
cialistă, ale cărei prime etape se încheie Ia 1 Mai. 
Printre acestea se numără chimi.știi combinatului 
de celuloză și hîrtie din Brăila, Șantierele navale 
din Brăila și Galați, de la D.R.N.C.-Galați etc. 
îmbunătățirea continuă a tehnologiei de fabrica
ție, aplicarea consecventă de noi măsuri tehnico- 
organizatorice și altele, sînt doar cițiva din fac
torii care au stat la baza realizării înainte de ter
men a angajamentului luat. Așa de pildă, la 
D.R.N.C. Galați, buna organizare a muncii, folo
sirea timpului prielnic de navigație le-a permis 
docherilor să manipuleze peste plan 250 000 tone 
marfă. în același timp navigatorii au transportat 
suplimentar pe apă 8 585 tone mărfuri, cu 3 585 
tone mai mult față de angajament. Importante 
succese s-au obținut și la capitolul preț de cost 
și beneficii unde s-au realizat economii în va
loare de circa 2 milioane Iei.

Chimiștii brăileni au înscris și ei pe graficul 
realizărilor obținute peste plan 640 
loză, 165 tone sodă caustică, 65 tone 
plex și triplex.

tone edu
cation du-

» și din regiunea Cluj
Minerii din unitățile Trustului regional Cluj a- 

nunță depășirea angajamentelor atît la producția 
globală, cît și la producția marfă. In perioada 
care a trecut de la începutul anului, ei au dat 
peste plan 1 125 tone de minereu complex, mai

ORADEA (de b corespondentul nostru).
In toate secțiile Fabricii de încălțăminte -Soli

daritatea- din Oradea domnește un puternic avint 
de muncă. Graficele arătau aici b sfirșitui săptă- 
minii trecute îndeplinirea angajamentelor luate în 
cinstea zilei de 1 Mai. Harnicii muncitori au rea
lizat in această perioadă o producție globala în 
valoare de 1 244 000 lei față de angajamentul de 
800 0C0 lei, iar ia producția marfă produse in va
loare de 1206 000 lei față de angajamentul de 
600 000 lei. Tot în aceeași perioadă de timp au 
fost reduse mult consumurile specifice ceea ce a 
dus la realizarea unor însemnate economii de ma
teriale. Din pielea economisită se pot confecțio
na 16 634 perechi fețe de încălțăminte. Econo
miile realizate la prețul de cost ajung la 524 000 
lei față de angajamentul de 350 000 leu

cesefor din anal trecut. Aid. s-au 
elaborat pină acum, mai bine de 
7 000 de tone de oțel peste plan. 
Rezultatele ce vor fi obținute in 
zilele următoare vor permite 
oteiarilor să raporteze realizarea 
înainte de termen a angajamen
tului luat pină b 1 Mai

Graficul întrecerii are o linie 
ascendentă și în ce privește ca
litatea oțelurilor. In primele 3 
luni din acest an, procentul de 
rebut a fost redus cu II b sută 
față de cifra admisă. Oțelăr.a 
nouă produce în prezent 40—50 
de mărci de oțeluri de diferite 
sortimente : oțel necalmat semi- 
calmat, calmat de calitate și aliat 
pentru țevi, oțel slab aliat etc. 
Cifrele de rebut admise au fost 
„forțate" de oțelari să scadă 
treptat și progresiv. Cifrele „ad
mise" nu mai sînt.. admise de 
către oțelarii Hunedoarei. De la 
2,50 la sută admis în 1963 s-a 
realizat 2,32 ; de la 2,25 la sută 
admis în 1964, s-a realizat 1,95 ;

de la 1-95 la sută adnns ia 1965 
a-a realizat, in primul Uimeștiu 
1.75 la sută.

Dinamica este evidentă. Ce a 
stat la baza ei ?

— Socotesc, spune tovarășul 
Ion Gosetan, șeful grupei C.T.C, 
că prnripahJ factor care a coo-

DE LA HUNEDOARA

OȚEL BUN
tribuit la îmbunătățirea calității 

îl constituie modificarea siste
mului de închidere a capacului 
pe lingoul de oțel Înainte, acest 
capac era confecționat din fontă 
și avea 250 de kg. El era aplicat 
cu ajutorul macaralei pentru 
deschizătura lingotierei pentru a 
opri tendința pe care o are oțe
lul, îndată după turnare, de a se

lingouri sufereau de fiecare dată 
din această cauză.

Acest neajuns trebuia înlătu
rat. Un colectiv format din ingi
nerii Sabin Faur, Mircea Penes- 
cu, Cheorghe Rădulescu. Eugen 
Damianoiu și alții au efectuat 
cercetări amănunțite pentru gă
sirea unei soluții noi. Și-au gă
sit-o. In locul capacului metalic

deu împreună cu alte măsuri, a 
contribuit la reducerea rebutu
lui în proporție de peste 60 la 
sută în comparație cu anii 
trecuți.

Eforturi deosebite s-au depus 
pentru însușirea tehnologiei de 
elaborare și turnare în general a 
oțelurilor calmate și în special a 
sortimentelor pentru țevi. Ope-

rațiunea cea mai grea o consti
tuie dezoxidarea oțelului în can
tități mari (200, apoi 400 de tone 
pe șarjă).

Pentru stabilirea tehnologiei a- 
cestor oțeluri s-au făcut foarte 
multe încercări. S-au construit 
diferite tipun de lingotiere, s-au 
modificat diametrele orificiului 
de turnare, s-au încercat diferite 
viteze, piuă l-a obținut lingoul 
dorit. A început apoi a doua 
etapă a eforturilor: însușirea 
noii tehnologii de către toți oțe
larii. Conducerea secției — cu 
sprijinul organizației U.T.M., 
care a mobilizat tinerii să parti
cipe la cursuri, la demonstrații 
practice — a creat condiții pen
tru ca toți oțelarii să-și însușeas
că temeinic noua tehnologie.

Rezultatele n-au întîrziat să 
se arate. Sortimentele oțelurilor 
pentru țevi s-au îmbunătățit din 
ce în ce mai mult. Uzinele „Re
publica" din Capitală și Uzina 
de țevi din Roman, au comuni-

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului' 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare In pag. a III-a)

ionică de ca

In scopul reglării densității griului si al stimulării dezvoltării armonioase a a- 
cestei culturi, la G.AS. Mihăilești. regiunea București, se execută o lucrare cu 

sapa rotativă în agregat cu grapa reglabilă
Foto : AGERPRES

In ultimele zile, 
ritmul însămînțări- 
lor in raionul Gher
la s-a intensificat, 
în toate cooperati
vele agricole de pro
ducție s-a terminat 
semănatul culturi
lor din epoca I, cu 
peste 5 000 de hecta
re mai mult față de 
aceeași perioadă a 
anului trecut. Au 
fost însămînțate
1 700 hectare cu 
floarea soarelui,
2 300 cu sfeclă de 
zahăr, 467 cu cartofi 
și alte culturi. Cele 
mai bune rezultate 
au fost obținute de

cooperativele agri
cole din Răscruci, 
Crișeni, Chesau, Ic- 
lod și altele. Pe în
tregul raion a fost 
însămințată supra

Ritm
intens
fața de 8 100 hecta
re, ceea ce reprezin
tă peste 30 la sută 
din suprafața totală 
a însămințărilor de

primăvară. Paralel 
cu lucrările de în- 
sămînțare s-au exe
cutat lucrări de în
treținere a semănă
turilor de toamnă și 
de pregătire a tere
nului pentru însă- 
mtnțarea porumbu
lui. Pină în prezent 
au fost pregătite pe
ste 15 000 ha din a- 
răturile de toamnă 
și s-au executat a- 
rături de primăvară 
pe mai bine de 9 300 
ha, față de 10 953 ha 
planificate.
SOREANU LEON 

corespondent 
voluntar

Primește țară,
rodul muncii

noastre !
O dată cu zilele însorite, tinerii din orașele 

și satele patriei au pornit, în număr tot mai 
mare, pe șantierele muncii patriotice.

Acțiunile desfășurate în acest scop au cu-

noscut duminică, în toată țara, o mare am
ploare. Citiți în pagina a III-a cîteva din 
relatările corespondenților noștri de pe șan
tierele muncii patriotice.

> ■w

ineri și sîmbătă 
tovarășii din con
ducerea S. M. T. 
Bărcănești, regiu
nea Ploiești, au 
fost prezenți la a- 
proape toate cele

25 de brigăzi de tractoare ale 
stațiunii. Scopul ? Să stabi
lească precis dacă temperatu
ra solului permite să se trea
că la semănatul porumbului. 
Sondajele repetate pe ogoarele 
unităților deservite indicau... 
optimism. Termometrele ară-

■ tau 7—8 grade în sol cu ten-
■ dință vădită de creștere. Scă-
■ pat de perdeaua norilor, soa

rele prevestea și el timp priel
nic. Paralel cu aceste sondaje, 
la fiecare brigadă s-a stabilit 
precis numărul de tractoare 
care să lucreze în cursul nop
ții de sîmbătă spre duminică 
la pregătirea terenului. împre
ună cu președinții cooperati
velor agricole, cu inginerii și 
brigadierii de cîmp s-au pus la

punct ultimele amănunte cu 
privire la discuri, transportul 
semințelor și modul cum vor 
lucra cei de pe semănători.

Și iată zorii zilei de dumi
nică. La ora 5 dimineața cei 
trei mecanizatori din brigada 
lui Ion Dorobanții, care lucra
seră, la lumina reflectoarelor, 
toată noaptea au coborît de pe 
mașini. Tinerii Aurel Rotărea- 
nu, Mihai Arsene, Constantin 
Petre și Constantin Matei au 
intrat în brazdă cu cupele se
mănătorilor pline. Cei 6 tineri 
conductori de atelaje, reco
mandați de organizația U.T.M., 
împreună cu cei ce lucrează pe 
semănători, se ținuseră de cu- 
vînt. Ei sosiseră cu sămînța la 
cîmp cu aproape o oră mai de
vreme. S-au umplut cupele ra
pid și cînd soarele își arăta 
discul auriu, aproape 3 hecta-

N. BARBU

(Continuare în pag. a III-a)

Pregătiți
terenul!

In ziua de 14 aprilie la Apoldu 
de Jos și în alte părți ale raio
nului Sebeș, s-au înregistrat 8 
grade în sol. A doua zi, mercurul 
s-a ridicat la 10 grade. Tempe- 

Iratură optimă pentru semănatul 
porumbului I Specialiștii au sta
bilit că dacă temperatura se va 
menține așa încă o zi, două se 
va începe însămînțarea celor 
11000 hectare destinate porum
bului. Acum, o bună parte din 
tractoare lucrează la pregătirea 
patului germinativ. S-au execu- 

Itat lucrări de întreținere a solului 
pe aproape 7 500 de hectare. 
Concomitent, țăranii cooperatori 

Ifi o parte dintre mecanizatori, lu
crează la semănatul unor culturi 
furajere.

— La noi — spunea tovarășul 
Iosif Paștiu, președintele coopera
tivei agricole din Daia — iau 

I parte zilnic la diferite lucrări a- 
proape 100 de tineri. In fiecare 
nrM hiinsf te lurron-rH infonc C4oră bună se lucrează intens. Și 
astfel, în ciuda timpului schimbă
tor, ne aflăm cu toate lucrările 
„la zi“. Culturile din prima epocă 
au fost însămînțate în timp op-Iau jost msammțate in timp op
tim pe toate cele 250 de hectare 
planificate. Acum, 14 tractoare de 

Ila S.M.T. Miercurea, pregătesc 
patul germinativ destinat cultu
rii porumbului.

IBine sînt folosite orei 
nice pentru muncile din 
la cooperativa aerionlJt di

rii porumbului.
Bine sînt folosite orele priel- 

. ’ ' i câmp și
la cooperativa agricolă din Sebeș.

Aici s-au terminat însămînțările 
din prima epocă fi la culturile 
furajere. S-au pus în pămînt și 
cartofii timpurii pe 12 hectare, 
iar tractoarele pregătesc patul 
germinativ pe 400 hectare pentru 
porumb și alte culturi. La Ohaba, 
Cut, Petrești fi în alte părți se 
folosesc cu aceeași intensitate o- 
rele bune de lucru atît în cîmp, 
cît și în livezi, vii și grădinile 
de legume, pentru recuperarea 
timpului pierdut din cauza ploi
lor. Așa se face că toate lucrările 
pe cele 3 060 de hectare cu cul
turi din prima epocă au fost în
cadrate în timpul optim.

Cu toate acestea, în raionul 
Sebeș mai sînt de pregătit circa 
9 000 hectare pentru semănatul 
porumbului și al unor culturi teh
nice. Deci, se impune o mai bună 
folosire a timpului prielnic și a 
mașinilor, mai ales în cooperati
vele agricole din Pianu, Dobîrca, 
Cîlnic, Apold, Miercurea ș{ altele 
care sînt rămase în urmă. De 
asemenea, să se facă o nouă ve
rificare a discurilor pentru semă
nătorilor de porumb la brigăzile 
de la S.M.T. Miercurea, pentru 
că mai sînt discuri care nu co
respund cu calibrele semințelor pe 
care le au în magazii unitățile de
servite.

L. HUNEDOREANU



CLAUDIA SIM1ONESCU 
antrenor lot R.P.R.

Stadionul „23 August" din Capitală a găzduit simbătâ ,i duminică 
Concursul republican de primăvară rezervat juniorilor. Ani solicitat 
cîtorva antrenori părerea cu privire la elementele de perspectivă re
marcate și a stadiului de pregătire 
răspunsurile:

al atleților juniori

Concursul republican

start m proba de 80 m garduri băieți

a-

au

actual al juniorilor noștri, lată

DESPRE
CINCI ANTRENORI

AL. OPREA ‘

I PANAIT
Monografia lui Al. Oprea 

este rezultatul unei munci de 
pionierat. Cîteva încercări an
terioare, străine, sînt discu
tabile prin interpretarea ar
bitrară a vieții și operei scrii
torului romîn. — I intenționează
monografia p j-» o 74-

Itate. Incc 
secvențele

Ia rezolvării 
Panait Istrati

„Majoritatea concurentelor 
realizat performanțe remarcabile 
în probele de viteză, mai ales 
dacă se ține seama că este primul 
concurs atletic important al anu
lui, în aer liber. .

Sînt convinsă că oricare din 
primele patru sosite de 100 m (S. 
Anghelescu, A. Petrescu, V. To
cilă și A. Beușan) este capabilă 
să ne ofere încă în acest an > 
performanță sub 12,0 secunde.

Performanțele din acest con
curs dovedesc un lucru foarte 
bun și anume că majoritatea an
trenorilor s-au orientat foarte 
bine, accentuînd în timpul iernii, 
antrenamentele pentru pregătirea 
fizică generală.

Printre „speranțe" am remar
cat pe tînăra Elena Oancea din 
Ploiești (născută în 1955)“.

Bălașa și Bucur Iliescu sînt în 
progres.

Interesantă evoluția juniorilor 
„mici": D. Georgescu ți P. Mă
ruță in cursele de 80 m pe care 
le-au alergat in cadrul probelor 
combinate.

Cit privește pregătirea tineri
lor atleți, ea se găsește la un ni
vel superior comparativ cu ace
iași perioadă a anului trecut. Și 
pot afirma — deși s-ar părea 
pretențios — că la sprint s-a fă
cut un progres de masă (in pro
ba de 100 m.), cinci juniori au 
sosit o dată pe linia finișului, si
tuație dificilă pentru arbitrii de 
sosire în stabilirea ordinii cla
samentului".

NEHOI CONSTANTINESCU 
antrenor Școala sportivă 

V.C.F.S. Roman

Promițător au evoluat și primii 3 
sosiți la 1500 m (D. Săvescu. 
M. Chițu și A. Dîndăreanui ca 
și Gh."Alirică în finalul cursei de 
3 000 m. In ceea ce privește pre
gătirea juniorilor, sint mai reți
nut în păreri ți concluzii.

Succesele înregistrate la acest 
concurs trebuie să ne bucure nu
mai în măsura in care n-au fost 
scoase decît în urma pregătirii 
cu accent pe multilateralitate, pe 
dezvoltarea calității lor fizice. Cei 
care urmăresc în mod special 
performanțe bune cu prețul lu
crului unilateral vor avea dezilu
zii la vară și chiar în decursul a- 
nilor. Știu însă că majoritatea 
juniorilor au lucrat corect ți a- 
eeasta ne face să privim cu op
timism viitoarele concursuri de la 
care așteptăm performanțe care 
să confirme primele succese de 
primăvară".

zenta o garanție a reducerii 
cestui handicap.

Nu același lucru se poate a- 
firma despre suliță fete unde s-au 
prezentat în concurs doar 8 atle
te... Lipsa sulițelor ca ți calitatea 
lor. necorespunzătoare limitează 
numărul concurentelor probei. 
Victoria Mihaelei Peneș nu a sur
prins. In schimb speram la mai 
mult din partea talentatei M. 
Ciurea, clasată doar pe locul 4 cu 
36,48 m".

Prof. EVELINE GHIMPU 
șeful catedrei de atletism 

a Școlii sportive nr. 2 
din Capitală

ALEXANDRU STOENESCU 
antrenor lot R.P.R.

„In probele de viteză am re
marcat și eu cîteva nume noi: 
Viorel Dinculescu, din Giurgiu (a 
cărui evoluție a fost apreciată și 
în Concursul republican clin sală) 
a realizat 11.0 sec. pe 100 m, 
ceea ce pentru un începător este 
promițător. De asemenea, mi-a 
plăcut juniorul Tobias (Timișoa
ra), care dispune de reale calități 
fizice de sprinter. Alături de el, 
ceilalți juniori, Deac, Levonian,

„Am urmărit în mod deosebit 
la acest concurs proba de 500 m 
junioare „mici". Lipsa de expe
riență a făcut ca multe concu
rente să-și dozeze greșit efortul, 
alergînd mult prea tare pruna 
parte a cursei. De aceea, rezul
tatele înregistrate deși sint bune 
nu reprezintă adevărata valoare 
a majorității concurentelor. Ori
cum există un 
gur pentru 
1965.

In proba de 
nit din păcate 
ieți, s-a remarcat cîștigătorul pro-

Florin Purghel, 1,58 sec.

ION BENGA 
antrenor clubul Dinamo 

București

„Unele probe de 
greutate fete, disc fete

aruncări, 
etc.,

start de bun au- 
întrecerile anului

800 m n-am întîl- 
nrnne noi. La bă-

_____ ___ r r__, .au 
chemat la start concurente de 
forțe apropiate, ceea ce indică 
pentru viitor o creștere a valorii 
probelor. La alte probe însă s-a 
constatat un decalaj mare între 
primul clasat și următorii con
curenți. La ciocan, de pildă. între 
câștigător. Gb. Costache și urmă
torii au fost peste 11 metri '. Nu
mărul mare de participanți la 
probele de ciocan, ar putea pre-

..Pe lingă bucuria victoriei 
• atleții din școala noastră au cu
cerit primul loc în clasamentul 
competiției: și a numeroaselor 
recorduri personale obținute de 
aceștia, am avut satisfacția să ob
serv o pleiadă de juniori II cu 
reale calități fizice. Munca de 
selecție se desfășoară mult mai 
bine în ultimul timp. Sint con
vinsă că în acest an juniorii II 
vor realiza mai mult decît ace
eași categorie de atleți în con
cursurile anilor precedenți. majo
ritatea fiind și mai bine dotați 
fizic. Stelian Giuhelan. la suliță, 
Paul Rujan și Marian Sorin, la 
prăjină, Florica Grigorescu la 500 
m și mulți alții, sint acum pe 
drumul unor performanțe de va
loare republicană".

P. S.

SILVIC DIMITRESCC

Evoluție spectaculoasă fa cal {imagine din concursul studențesc de gimnastică disputat duminică 
in Capitală)

Spartachiada de vară
ilele trecute, sta
dionul orașului Vr- 
ziceni a cunoscut 
o animație deosebi
tă. Sute de tineri 
s-au aliniat la star
tul festiv al ediției

1965 a Spartachiadei de vară — 
competiție care a marcat începe
rea sezonului sportiv în aer liber. 
Tinerii concurenți s-au achitat cu 
pasiune în întrecerile programa
te pe pistele de alergări, la sec
toarele de sărituri și aruncări, ca 
și la alte discipline sportive. Do
vedind o bună pregătire, atleții 
Eugen Chiripuci, Ștefan Matei, 
Gh. Ionescu, Tudor Serbau ca și 
tinerele Vasilica Baciu, Ecateri- 
na Condeescu, Victoria Stroe, 
și-au înscris numele pe primele 
liste ale învingătorilor.

Pentru buna desfășurare a în
trecerilor Spartachiadei de vară 
comisia raională ca și asociațiile 
sportive, în colaborare cu organi
zațiile U.T.M. au luat măsuri co
respunzătoare, menite să contri
buie la succesul acestei competi
ții și la obținerea unor rezultate 
tehnice bune. Vn număr de 420

de instructori sportivi, antrenori 
și profesori de educație fizică vor 
sprijini buna organizare fi desfă
șurare a concursurilor. In comu
nele Armășești, Fierbinți, Bărcd- 
nești, Borănești, Manasia, Feline, 
se vor crea eentre de pregătire a 
tinerilor participanți. La aceste 
centre, care își vor desfășura ac
tivitatea în baza unui program 
stabilit pe zile și ore, concuren-

Primele întreceri

ale etapei I la Urziceni
ții vor deprinde elementele teh
nice și tactice ale întrecerilor de 
atletism, gimnastică, lupte, halte
re și vor fi inițiați în tainele jocu
rilor de volei și handbal. Aseme
nea centre vor activa ți în orașul 
Urziceni pe lingă asociațiile spor
tive „Știința", „Voința", „Avîn- 
tul“ și „Agricola". Tot cu acest 
prilej se vor crea noi echipe de 
volei ți handbal, ansambluri de

Campionatul 
categoriei 

la fotbal
După etapa a XlX-a, clasamen

tul campionatului categoriei \ 
Ia fotbal are următoarea confi
gurație :

1. Rapid București
2. Dinamo București
3. Steaua
4. Steagul roșu
5. Petrolul
6. Știința Cluj
7. C.S.M.S. Iași
8. U.T.A.
9. Dinamo Pitești

10. Crișul Oradea
11. Farul Constanța
12. Progresul
13. Minerul Baia Mare 15
14. Știința Craiova 15
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27
25
23
22
19
18
18
ÎS
17
17
17
15

puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte 
puncte

In Capitală, pe stadionul .23 
August", se ca desfășura cel de-al 
doilea cuplaj interbucureștean al 
actualului sezon. De la ora 14,30, 
Progresul întîlnește pe Dinamo, 
după care ca avea loc partida 
dintre Rapid și Steaua.

In țară sint programate parti
dele : C.S.M.S. Iași—Petrolul 
Ploiești; Farul Constanța—Știin
ța Craiova : Crișul Oradea—Stea
gul Roșu Brașov ; U. T. Arad— 
Știința Chij; Minerul Baia Ma
re—Dinamo Pitești-

S-A JUCAT PE...
DESCĂLȚATE"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

gimnastică, îmi secții de lupte, ttr 
și ciclism.

De altfel, asemenea masuri au 
și fost puse. în aplicare. Pe lingă 
asociația sportivă din comuna 
Armășești s-a creat o secție d» 
atletism, îndrumată de profesoara 
de educație fizică Maria Duțăt 
la asociația sportivă „Știința" din 
comuna Fierbinți s-a creat o sec
ție de gimnastică, care își desfă
șoară activitatea sub îndrumarea 
profesoarei Sevastia Paraschiva. 
O secție de lupte îți va începe 
activitatea, peste puțin timp, la 
asociația 
(Centrul 
mecanici 
ziceni.

O atenție deosebită s-a acordat 
și acțiunii de popularizare a com
petiției. Săptămînal, vor fi organi
zate „duminici cultural-sportive", 
la care tot mai mulți tineri, prie
teni ai sportului, vor petrece cli
pe plăcute de recreare în tovă
rășia celor mai atractive discipli
ne sportive și a unor interesante 
programe artistice.

sportivă „Agricola" 
școlar profesional de 

agricoli) din orașul Ur-

S. IOKESCU

Am asistat duminică la meciul de iuibal : Faiiu — Raoid.
Atmosiera era. de la Început, toarte ..iniierbinta.ă'. înainte de 

intr-o discuție cu președintele Consiliului regtona. c C r S., tovarășul 
Ivan, acesta declara cu ioarte mare seninătate ca. ..astăzi se
joacă pe descălfate". Adică, ce iotbal. ce dacă în ,ctupa oaspe sint nu 
mai puțin de 7 jucători selecționați în lotul care trebuie să ne repre
zinte (ara în apropiatele coniruntări internaționale. Cu orice preț, tre
buie să clștige Farul, iiindcă altiel. . cade.

Și, Intr-adevăr, ca să nu... cadă, băieții de pe mc,u. marii au început 
să joace pe „descălțate". Prima întîlnire a lui Grei cu Aăsturescu a 
dat tonul. Dar brutalitățile lui Grei au pălit repede pe lingă cele ale 
lui Neacșu. Acesta, ca să nu fie văzut de arbitru, a început să... lucreze 
mai discret, să-și scuipe In obraz adversarii, tare erau, de iapt. ioștii 
săi colegi de echipă.

Să nu credeți care cumva că rapidiștii s-au ..u. . postura de
victime ci dimpotrivă: Dan Coe, Codreanu. au riposta'., de asemenea, 
nesportiv.

Intre timp, deși asemenea acte reprobabile se petreceau sub ochii lor, 
nici unul dintre antrenorii celor două iormații n-au intervenit (printr-o 
•schimbare sau măcar cu o avertizare) să-și pondereze .Jzăietn'. $i bă
ieții au continuat astfel, să schimbe neslinienit. amabiiitoti pină In 
minutul 90.

Astiel, o partidă de iotbal care promitea o acr -.^rare pasionantă s-a 
consumat sub nivelul ambelor formații, degenennd intr-un jo. nesportiv. 
De aceea se impune ca atit la Rapid dar, mai aii - ia Fanil, actele -- 
sportive petrecute in respectivul meci sa iacă obiectul unei 
unei analize profunde, care trebuie urmată de măsuri... pe măsura fap
telor amintite.

ioc.

Pentru cel ce 
să-și lucreze 

pe o idee-ax, Pa- 
nait Istrati devine o dificul- 

Inconstanțele și incon- 
; lui sînt de mult cu

noscute. Calea cea mai sigură 
unei monografii 

i rămînea a fi o 
obiectivă descriere a vieții, 
ideologiei și operei, ținînd la 
un portret exact al omului și 
scriitorului. Maniera aleasă 
de Al. Oprea este însă alta. 
Monograful nu rezistă tenta
ției de a face lungi digresiuni, 
interpretind opera ori de
scriind viața. Tabloul realizat 
e astfel fragmentat și frag
mentar. O trecere în revistă 
a celor ce se știau despre Pa- 
nait Istrati. legendă, sau ca
lomnie. explică însă în mare 
măsură organizarea sincopată 
a cărții. Țăran la origine, cu
nosc înd apoi 
viața orașelor 
romînești ca
pitaliste în for
mare ca om 
pentru muncile 
de jos, irăind 
apei alături de 
muncitorii portuari de 
datează adeziunea sa la 
carea socialistă și colaborarea 
la unele ziare socialiste ale 
vremii. Panait Istrati devine 
apoi ..vagabondul internațio
nal", un fel de erou gorkian 
autentic, străbătind lumea la 
întîmplare. Un gest sinucigaș 
și o întîmplare fericită (aten
ția lui Romain Rolland) fac 
din el un scriitor de celebri
tate europeană. Pe lingă ex
cepționalul talent de povesti
tor al ciudatului scriitor, citi
torii francezi și europeni erau 
seduși de materialul de inspi
rație. furnizat de viața in Ro- 
mînia a lui Panait Istrati sau 
de peregrinările sale în lumea 

a Mediteranei. A- 
către „exotic" a jucat 
deloc neglijabil în suc- 
enorm al cărților lui 
Istrati. Mărturie stau

I

DE

neobișnuite evoluții scriitori
cești era limba în care își 
scrisese cărțile : cea franceză. 
Ca atare, nici o istorie litera
ră romînească de prestigiu 
nu l-a înregistrat decît tan
gent. In schimb, istoricii li
terari francezi își slăbesc din 
ce în ce mai mult atenția 
pentru scriitorul atît de frec
ventat altădată. Iată cîteva 
întrebări cărora monografia, 
„Panait Istrati“ trebuia să le 
răspundă. Răspunsurile au și 
fost date, sau o mare parte 
din ele, în contribuții anteri
oare apariției acestei mono
grafii (contribuții 
unor cercetători ca 
Al. Piru, Al. Oprea) 
nait Istrati a fost 
unei adevărate dezbateri a 
istoricilor literari. Atenția și 
seriozitatea acestei dezbateri 
dovedesc maturizarea istorio
grafiei noastre literare care 
nu a evitat un caz atît de 
complicat ca acela al lui Pa- 
nait Istrati ci a trecut la re
zolvarea lui 
problemelor

NOTE

datorate 
M. Zaciu, 
unde Pa- 

obiectul

Pe tobogan

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). 
LOGODNICELE VĂDUVE rulează 
la Republica (orele 9,45; 11,45; 14; 
17; 19; 21), Excelsior (orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). ANI
MALELE rulează la Capitol .(orele 
10; 12; 14; 16,30; 18,45? 21). VIEȚI 
USCATE rulează Ia Festival (orele 
9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Flacăra (orele 16; 18; 20). GAU- 
DEAMUS IGITUR rulează la Bu- 
zești (orele 15; 17; 19; 21), Miori
ța (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 10; 12; 16; 
18,15; 20,30). SPĂRGĂTORUL — 
cinemascop — rulează la Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30). CAIETUL 
ALBASTRU rulează la Lumina (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
SCARAMOUCHE — cinemascop 
— rulează Ia Luceafărul (orele 10) 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Bucu
rești (orele 9,30; 11,45; 14; 17; 19; 
21), Feroviar (orele 9,15; U,30i 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Tomis (ore
le 9; 11,30; 14; 16; 18; 20), Aurpra 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Melodia (orele .10; 12; 14; 16; 18;
20.15) , Modern (orele 10; 12,30;
15; 17; 19; 21). NEVASTA nr. 13 
rulează Ia Union (orele 11; 15,30) 
18; 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15). DOI
BĂIEȚI CA PÎINEA CALDĂ ridea
ză la 
16; 
PACE 
serii) 
10,15;
rulează la Central (orele 10,30; 13» 
15,30; 18; 20,30). PARISUL VESEL 
rulează la Doina (orele 10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), ~
(orele 9,30; 11,45; 14, 16,15; 
21). HATARI (ambele serii) 
ză la Timpuri Noi (orele 
13,45; 17; 20,15), Cultural 
11,30; 15,30; 19). ARMATA CODO
BATURILOR ' ‘ ‘
(orele 10;
UNDE EȘTI ACUM MAXIM? — 
cinemascop — rulează Ia Înfrăți
rea intre popoare (orele 14; 16» 
18; 20). UN ENORIAȘ CIUDAT ru
lează la Crîngași (orele 16; 18,15)
20.30) , Vitan (orele 16? 18,15»
20.30) . MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop — rulează la Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30). PĂDUREA 
SPlNZURAȚILOR -— cinemascop — 
(ambele serii) rulează la Bucegi (o- 
rele 10; 13,15; 16,30; 19,45), Dru
mul Sării (orele 16; 19,15). ROȘU 
ȘI NEGRU (ambele serii) rulează 
la Unirea (orele 11; 16; 19,30), 
MĂ IUBEȘTE, NU MĂ IUBEȘTE 
rulează la Munca (orele 16; 18,15;
20.30) , SOȚII 1N ORAȘ rulează la
Popular (orele 16; 18,15; 20,30),
Ferentari (orele 16; 18,15; 20,30). 
DOUĂ ETAJE DE FERICIRE ru
lează la Grivița (ora 10; 12,15; 16) 
18,15; 20,30), “ ' - - --
18,15; 20,30). UCIGAȘII DE FE
MEI rulează 
18,15; 20,30). 
nemascop — 
(orele 15,30;
ÎNTRERUPT rulează la Cosmos (o- 
lele 16; 18; 20). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Colentina (orele 15; 17; 19; 
21). VREMEA PĂGÎNILOR rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;
20.15) . TOVARĂȘII rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,30). LEGEA ȘI 
FORȚA rulează la Cotroceni (ore
le 15,30; 18; 20,30), ȘEFUL rulează 
la Pacea (orele 16; 18; 20).

Cu ocazia aniversării zilei de 
naștere a lui V- I- Lenin se va pre
zenta un program de filme artistice 
și documentare la cinematografele 
Lumina — CAIETUL ALBASTRU 
(19—25 aprilie); Buzești — LA ÎN
CEPUTUL SECOLULUI (22 aprilie 
ora 19); Popular — FAMILIA ULI- 
ANOV; ULTIMA PERIOADĂ DE 
ILEGALITATE A LUI LENIN (22 
aprilie ora 18,15).

nu prin ocolirea 
nodale ci dimpo

trivă. Monogra
fia „~ 
trati" 
ciază 
proces 
rizare 
baterii 
gice

.Panait Is- 
benefi- 

de acest 
de matu- 
a dez- 
ideolo- 

în jurul 
scriitorului romîn. însuși ges
tul dedicării unei monografii 
lui Panait Istrati înseamnă de 
la sine revendicarea scriito
rului pentru istoria literară 
romînească. Interesant 
din acest punct de 
monografia lui Al. 
pitolul de analiză 
cului național al 
Istrati, menit să demonstreze 
apartenența scriitorului la 
cultura și literatura romînă. 
Marele examen al seriozității 
tratării este evident desigur 
în elucidarea de către critic 
a discuțiilor în jurul cărții 
atît de controversate a lui 
Panait Istrati „Spovedania 
unui învins". în capitolul con
sacrat acesteia Al. Oprea fo
losește 
inedite 
asupra 
scrisă cartea. Sînt expuse și 
serioasele confuzii ideologice, 
utopismul autorului Chirei 
Chiralina. Compararea acestei 
mărturii cu altele, asupra ace
leiași perioade, ar fi ajutat la 
o înțelegere mai exactă a 
cărții și a atitudinii lui Pana- 
it Istrati.

Cartea lui Al. Oprea repre
zintă începutul pozitiv al unui 
drum lung, care rămine de 
străbătut, in înțelegerea și in
terpretarea vieții și operei lui 
Panait Istrâti.

LECTOR
ci nd 
miș

este, 
vedere în 
Oprea ca- 
a specifi- 
operei lui

orientală 
tracția 
un rol 
cesul 
Panait 
majoritatea contribuțiilor e- 
xegeților străini ale căror 
sondaje n-au reușit să treacă 
de aspectul exterior al nara
țiunilor, dificultate pe care 
o depășește acum Al. Oprea.

După primul său succes li
terar și o primă reîntoarcere 
în țară, de care se declară 
adine legat, are loc unul din
tre marile sale gesturi con
tradictorii (scrierea mult co
mentatului jurnal de călăto
rie). Mai tirziu. întors în țară, 
numele său va putea fi întâl
nit în paginile publicațiilor 
de dreapta. Acest zig-zag 
ideologic impunea cercetăto
rului o serioasă analiză. Alt 
punct nevralgic al acestei

I
I
I
I
I 
I
I
I
I

actele ne- ■ 
i discuții, a I 
măsura tap- ■

La sfirșitul intilnirii, i-am cerut părerea In legătură cu ceie petrecute 
pe teren și tovarășului N. Petrescu, observator din partea Federației 
de fotbal. Dinsul ne-a răspuns :

— Ce-a fost dom'Ie, ce-a fost t Să vezi dumneata cum se joacă In 
America de Sud și pe urină să te miri de ceai văzut 1

Această cugetare proiundă, nefiind pe măsura puterii 
lepere, ne abținem de Ia comentarii.

• Ieri, fe ura 
orașe din R.F. âermană 
s-au disputat ultimele 
jocuri ale preliminariilor 
turneului international de 
fotbal pentru juniori — 
U.E.F.A. în localitatea 
Primasens, echipa R. 
Romine a terminat Ia 
galitate 3—3 (0—1)

P.
e-

CH

echipa Suediei. In aceas
tă grupă, pe primul loc- 
s-a clasat echipa R.P. 
Ungare, care 
calificarea 
următor

echipa
a obținut 

pentru turul 
al competiției.

de fotbal al

interesante scrisori 
care aduc date noi 
modului cum a fost

MIHAI UNGHEANU

TELEVIZIUNE
MARȚI 20 APRILIE

Victoria (orele 10: 12; 14; 
18,15; 20,30). RĂZBOI ȘI

— cinemascop — (ambele 
rulează la Carpați (orele 

14). REGINA CÎNTECELOR

Dacia 
18,45» 
rulea-
10,30) 
(orele

rulează la Giulești 
12,30; 15; 17,30; 20).

Rahova (orele 16,

18.30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Materiale plas
tice. 19,00 Jurnalul televiziunii. 
19.20 Pentru pionieri și școlari: 
Micii șahiști. 19,45 Omagiu lui 
Lenin — montaj de versuri. 
20.05 „Paris, strada „Lenin" 
21,00 Teatru în studio. „Cartea 
de aur" de Prosper Merimee

22,00 Poșta televiziunii. In în
cheiere : Buletin de știri. Bu
letin meteorologic.

APRILIEMIERCURI 21

la Arta (orele 16) 
CARTOUCHE — ci- 
rulează la Moșilor 
18; 20,30). ZBORUL

După amiază — fotbal: 
Transmisiune de la stadionul 
„23 August" a întîlnirilor din-

tre echipele Progresul—Dina
mo București și Steaua—Ra-

• Lotul 
tării noastre își continuă 
pregătirile în 
preliminariilor 
natului i 
întîlni < 
prilie, pe 
August" 
formația 
Mederich 
care, săptămînile trecute, 
a Învins cu 3—2 la Se- 
riJla echipa Spaniei,

vederea 
campio- 

mondial. El va 
duminică, 25 a- 

î stadionul ,,23 
din Capitală, 

vest-germană 
din Diisseldorf,

• 100 000 de spectatori 
au suportat cu stoicism 
ploaia pe stadionul din 
Varșovia, asistînd la me
ciul R.P. Polonă — Italia 
(preliminariile campiona
tului mondial de fotbal), 
dar n-au avut ocazia să 
vadă nici un gol în cele 
90 de minute. Scorul alb 
se explică prin prudenta 
ambelor formații, care 
foarte rar în decursul 
partidei, și-au asumat ris
cul unui joc deschis. 
Doar în ultimele 15 minu
te, Corso și Rivera, ve
detele echipei Italiene, 
au Încercat să arate ade
vărata măsură a talentu
lui lor, însă poarta gaz
delor nu a fost în mare 
pericol. în schimb, polo
nezii au fost la un pas 
de victorie în minutul 87, 
cînd Brychczy a șutat ful
gerător de la 14 metri și 
numai bara l-a salvat pe 
portarul Negri. în clasa
mentul grupei a 8-a, pe 
primul loc se află Italia 
cu 3 puncte, urmată de 
Scotia cu 2 puncte.

e La Ankara, in pre
liminariile campionatului 
mondial de fotbal, în 
meci retur, echipa Portu
galiei a învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) echipa 
Turciei. Unicul punct a 
foit marcat fe minutul

noastre de lnfe- Foto: F. TEODORESCU

europene

Primul 
Lisabo- 
aseme- 
portu-

el tază din meciul feminin 
de baschet: Rapid—Știința 

București

59 de Eusebio, 
meci, disputat la 
na, revenise, de 
nea, fotbaliștilor 
ghezi (5—1).

• Campionul 
al țării noastre, 
riac, a plecat 
în Italia pentru a 
parte la turneele interna
ționale de la Neapole, 
Reggio Calabria și Ro
ma? în continuare, spor
tivul romîn va participa 
la un mare turneu la 
Paris.

• în Aula Bibliotecii 
Universitare din Capita-

de tenis 
Ion Ți- 
duminică 

lua

C. PETRE

26, 27 și 29

• Turneul internațional 
de rugbi de la Heidel
berg a luat sfirșit luni 
victoria selecționatei

juniori s Parisului, 
ultimul meci, tinerii 
bițti francezi au terminat 
la egalitate. 0—0, cu se
lecționata Clubului Șco
lar din București, care 
s-a clasat pe lacul doi. 
Locul trei a fost ocupat 
de echipa selecționată 
Essex (Anglia).

lă se va desfășura 
bată și duminică intiini-

rea internaționala de șah 
dintre echipele masculi
ne și feminine ale R.P. 
Romine și R.P. Polone.

• .Turneul celor 
la box, ultimul criteriu 
de selecție în vederea al
cătuirii echipei reprezen
tative pentru campionate
le (Berlin 22— 

va desfășura

In zilele de 
aprilie, în sala sporturi
lor de la Floreasca.

(Agerpres)
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Tinerii din raionul Grivița Rație iuaretud
(Agerpres)

părăsit Capi- 
spre Berlinul 

Ion Dacian,

* w*-
ftaăai

Luni dimineața, a 
tala, îndreptîndu-se 
occidental, tenorul 
care, împreună cu Zenaida Pally, 
va susține concerte de lieduri ro- 
mînești, arii din opere și operete.

Primii concurenti5
•rir și atiăaamare de 
rater, dr tcoh și M>- 

i fi de barațe. 
■aii. in «ala ce 
tedm panterJoi 

fofeferic al Centrului 
Bocurești mau gura 

începerea fesrivaluhii. 
De in —Hora te Dobrică* p 

a* fin mterpreta- 
i pfu* la dansn- 
m fmal, aproape 

a 
noi

PRIMEȘTE. TARA
RODUL MUNCII NOASTRE!
• Un plus de frumos

Peste 1000 de tineri din raionul Gririța 
roșie din Capitală, au participat ieri Ia efec
tuarea unor lucrări de construcții, de amena
jare a parcurilor și aleilor, de înfrumusețare 
a cartiereldr. în marile cartiere ale raionului. 
„Calea Griviței“ și .Pajura-Sciateia*, tn jurul 
blocurilor, au fost amenajate spații verzi, s-au 
plantat flori. Bilanțul muncii patriotice: car
tierele, blocurile aflate in cor.rir-.ic;.;. parcu
rile au căpătat, în acest incepuî de f.mcczrz 
un. plus de frumos. Cu el se m-.ndresc cezâțez . 
raionului și printre ei și tăierii loan Manea, 
Nicolae Budică de la Nod C-FJL Gnrric. N - 
colae Udroiu de la Fabrica de zahăr Ch.z-..z 
sudorul Drăgușin Nicolae și Rădzce-.z 
de la IJLA. 17 și mulți alții care s-az. evi
dențiat tn acțiunile de muncă patriotică des
fășurate ieri.

• Bilanț rodnic
CLVJ (de la corespondentul nostru-
Parcul Babeș este prețuri de ciuyen. zev- 

tru frumusețea lai, pentru clrpete de derz- 
tare și odihnă pe care le oferi acestora. la 
vecinătatea lui se naște acsm, prin manca 
patriotică a zed de risen — -rutoctic—. ■ 
denți — ur. parc al trandafirilor. Î-. n-rxl 
săptămînii și mai ales al dwnwnieii, tinerii as 
participat la plantarea celor 20 OM de r-ex- 
dafiri ciți ta ceea pereni la ten-unaren ’ - 
crărilor de amenajare. Trandafirflar de «ict 
li se adaugă alte 3 milioane de lalele, paane- 
luțe și alte flori, tn mare parte plcxtote zt.: 
în diferite părți ale oreșubst Spat > ze-ti 
ale Clujului vor fi cu IM MO ■-p mei nor. 
decît cele din anul trecut.

Tinerii din Cluj stet iubitori parzos-z-. tz 
sportului. Pentru practicnrea acesn.it ex cs 
participat duminică și ■>. cursul -
la amenajarea terenurilor de fctbel. v.'.e- 
handbal, au amenajat pesta 20 CM —rpar—. 
verzi tn jurul acestora.

Aceeași amploare cu cunascux-o 
de muncă patriotice și in 
sate ale regiunii. Tineri-, as. efeetnz-, 
de curățire a pajiștilor na tu mia pe o supra
față de aproape 14 OM hectare, au 
16 570 pomi fructiferi, au ausatajat 7- 
de spații verzi și parcuri, pesta 79 
sportive, au trimis spre oțeUriile 
te 1000 tone fier vodu.

• În Munții Gurghiuiui

ia impâduriri
TG. MUREȘ — <de 

nostru).
Tineri din intreprinderde omșulm Res-v.-

fi din satele Ibănețti și Hodnc cu rs'ctt 
într-una din zilele trecute pinna eeme te 
muncă patriotică din oceane prtsâczrs pen
tru refacerea pădurilor O eetirwi «cu 
terenurile forestiere c:-.. i Gu-șA stei

La Meștera și la Rcch-.tz.-. llî de tueri E-t 
Reghin, de la Complexul de ituiugmaizznm • 
lemnului și au plante: perie 4teZ
de puieți de molid. Rezultate frumoa^ 
obținut și tinerii de la celelalte intrepnn- 
deri. In parchetele Meștera și Răchițaș. tine
rii au împădurit aproape 3 hectare. Pe •_ 
alt șantier din Valea Secuiului, la o clritk- 
dine de peste 1 100 metri, au lucrat .
de la I.R.U.M.. Republica și de la I F Re
ghin. Și aici tinerii au plantat aproape 1 
hectare. In total pe cele 3 șantiere de im*e- 
duriri din Valea Gurgftiulai, ținerii an pi*a- 
tat aproape 30 000 de pu-.eți de molid pe 
suprafață de 6 hectare.

In același timp au avut loc ccțîicni de ine- 
pădurire și în raioanele Tophța ți Odori-.r 
Tinerii din raionul Toplița au 
hectare de zonă forestieră.

Informații
Tn Capitală s-a ăesiășzirai 

o constituire pe tară organize'? d- 
, Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, care a analizat rezultatele 
celui de-al treilea concurs bienal 
„Biblioteca In slujba constructivi 
socialiste'.

Participanfii Ia discuții au subli
niat rezultatele obținute de biblio
teci In popularizarea literaturii so- 
cial-politice, tehnico-știintaice, a- 
grozootehnice, beletristice in ria
dul maselor de Ia orașe și sate, 
precum și contribuția adusă ia des
fășurarea unei bogate munci politi
ce și culturale de masă. Concursul 
a determinat dezvoltarea și Îmbu
nătățirea activității bibliotecilor 
de toate categoriile, a sporit numă
rul cititorilor și al cariilor citite. 
Anul trecut, bibliotecile publice 
au avut peste 4 700 000 de cititori, 
cu 10 la sută mai multi decît în 
anul 1963. In cadrul concursului, 
au tost împrumutate cititorilor a- 
proape 43 800 000 volume din dife
rite domenii — reprezentînd o 
creștere de 11 Ia sută iată de 1963.

In încheierea lucrărilor au fost 
acordate premii bibliotecilor frun
tașe în această întrecere. Premiul 
I a fost obținut de biblioteca re
gională Iași, biblioteca raională 
Arad, bibliotecile comunale din 
Lupșa, regiunea Cluj, și Miercurea, 
regiunea Hunedoara, bibliotecile
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La Iprofil _23 August' din 
Tg. Mureș a început luni o 
consfătuire pe tară organiza
tă de Ministerul Economiei 
Forestiere pe tema îmbunătă
țirii calității mobilei și creș
terii productivității muncii. 
Participă reprezentanți din în
treprinderile republicane și 
de industrie locală producă
toare de mobilă, specialiști din 
cadrul Institutului de cerce
tări forestiere și reprezentanți 
ai organelor comerciale cen
trale.

Hunedoara URMĂRI DIN PAQ, I
oțel bun

cat oțelarilor hunedoreni câ pro
centul țevilor de calitatea I se 
ridică acum la 85 la sută.

O serie de probleme au tre
buit rezolvate la oțelurile slab 
aliate. ReCent a fost înlăturată o 
altă cauză care genera multe re
buturi. Este vorba de îmbunătă
țirile tehnice aduse dopului de 
închidere ă oalelor de turnare, 
înainte, din cauza rezistenței 
slabe a dopului, un mare pro
cent de oale ftu închideau Ia 
turnare (uneori procentul ajungea 
și la 20 la sută din volumul 
de turnare). în urma îmbunătăți
rii constructive aduse dopului s-a 
ajuns ca procentul de neînchi- 
dere, in luna martie, să fie de nu
mai 3 la sută. Rebutul a scăzut 
substanțial. Cum s-a ajuns la a- 
ceste rezultate ? Specialiștii au 
stabilit instrucțiuni tehnologice pe 
faza de lucru, detaliate, care sînt 
explicate și dezbătute la cursu
rile de ridicare a calificării. Ins
trucțiunile au fost multiplicate și 
puse la dispoziția fiecărei echipe

de oțelari. Periodic, șefii de echi
pă și ajutorii lor sînt examinați 
cu exigență de către maiștri și 
ingineri. Cei care nu cunosc per
fect întreaga tehnologie, pe sor
timente, mărci și faze de lucru, 
sînt pregătiți și supuși mai mul
tor examinări pînă dobîndese 
cunoștințele necesare.

— Ne aflăm pe un drum as
cendent care arată că mai avem 
multe rezerve pentru îmbunătă
țirea calității — ne spunea ing. 
Nicolae Sîntimbreanu, șeful sec
ției oțelărie. Studiem în prezent 
noi posibilități pentru îmbunătă
țirea calității. înlăturarea inclu
ziunilor nemetalice (șamotă) din 
oțel provenite de pe rina de e- 
vacuare sau din oala de turnare 
este una din preocupările noas
tre actuale. Experimentăm un 
nou tip de cărămidă refractară 
mai densă și un al tip de șamotă 
grafitată pentru zidirea rinei, a 
oalei și ansamblelor de turnare, 
care credem că va da rezultate 
mai bune. Studiem apoi reduce

rea cauzelor care generează cră
pături și retasuri în lingouri.

într-adevăr, în prezent inclu
ziunile și crăpăturile după lami
nare, determină procentul cel 
mai ridicat de rebuturi. Iată de 
exemplu, ce ne arată situația re
butului pe schimburi în trimes
trul I. Admis : 1,90 la sută. Rea
lizat : schimbul A (ing. Sabo 
Ion) 1,48 la sută ; schimbul B 
(ing. Costea Zaharia) 1,90 la 
sută, schimbul C (ing. Bun Ma
rin) 1,87 la sută.

între rezultatele schimburilor 
și mai ales ale brigăzilor, există 
— după cum se vede — dife
rențe deși, în general, au lucrat 
aceleași sortimente și în condiții 
asemănătoare. Cu toate acestea, 
schimbul condus de ing. Zaharia 
Costea, n-a coborît sub cifra ad
misă de rebut. Mai mult, unele 
echipe ca cea condusă de Ion 
Botău se prezintă cu depășiri 
mari față de cifra planificată. 
Cum se explică acest lucru ? 
Unii au o experiență mai bună 
decît ceilalți, muncesc mai orga
nizat, mai atent.

Ar fi util tocmai de aceea ca 
organizația U.T.M. și sindicatul 
să studieze mai amănunțit expe
riența schimburilor și echipei:-: 
fruntașe, s-o generalizeze cu 
mai multă operativitate. In oțe
lărie ar fi astfel fructificată și 
această rezervă, în scopul per
manentei îmbunătățiri a indici
lor calitativi ai oțelului pe care 
oțelarii îl numesc cu atita min- 
drie „oțel de Hunedoara"

Se poate
începe!

re erau deja însămînțate. Spre 
ora prînzului, datorită zvintu- 
rii unor noi parcele, au intrat 
la semănat și celelalte trei se
mănători ale brigăzii. Seara 
ș-a făcut un mic bilanț. Din 
cele 370 de hectare planificate 
s-a pus sămînța pe 50 de hec
tare. Cu 10 mai mult decît era 
planificat. Așadar, tinerii din 
brigada fruntașă pe stațiune

iți vor respecta angajamentul: 
să scurteze perioada de lucru 
cu cel puțin două zile și să ob
țină calificativul „foarte bine” 
ca și la celelalte lucrări.

La aceeași oră au început se
mănatul porumbului și meca
nizatorii din brigăzile care lu
crează pe ogoarele cooperati
velor agricole Gorgota, Nego
ești. Ologeni, Cătunu, Cornești 
și altele din raza de activitate 
a stațiunii. La ora șase dimi
neața, inginerul Florian Mai- 
lat de la Negoești i-a spus șe
fului de brigadă, Gheorghe 
Matei: „Temperatura e bună, 
terenul e pregătit. Putem înce
pe !“ Tinerii tractoriști Vasile 
Voicu, Emil Mateescu, Petre 
Voicu și Ion Fîțu, au pornit în 
brazdă. După cîteva ore, în ur
ma sondajului făcut și pe alte 
tarlale b început semănatul 
porumbului. Pînă seara s-au 
semănat 45 de hectare. Luni 
brigada a continuat cu viteză 
sporită lucrul. Recepțiile făcu
te pa fiecare solă semănată,

I

•rată că și tinerii din brigada 
lui Matei sînt buni prieteni ai 
calității. în cursul zilei de ieri 
și azi a început semănatul po
rumbului în aproape toate uni
tățile din raza S.M.T. Bărcă- 
nești.

Este necesar ca experiența 
bună a brigăzilor fruntașe să 
fie larg cunoscută. Să fie pre
luată inițiativa pregătirii tere
nului noaptea la toate brigăzi
le, pentru că fiecare este dota
tă cu mașini suficiente. Con
ducerile unităților agricole să 
cerceteze bine dacă numărul 
de atelaje pentru transportul 
seminței este corespunzător. 
Pentru distanțele mari să se 
suplimenteze transportul cu al
te căruțe, așa cum s-a proce
dat la Bărcănești, Negoești și 
Cătunu. Organizațiile U.T.M. 
din cooperativele agricole și 
grupele U.T.M. din brigăzile de 
tractoare au datoria să-i an
treneze pe tineri la posturile 
cheie de muncă, să fie pre- 
zenți în fiecare oră bună de 
lucru acolo unde e mai multă 
nevoie de ei. în felul acesta 
vor contribui și ei la îndepli
nirea angajamentului colectiv : 
terminarea însămînțării po
rumbului pe cele 10 400 de hec
tare planificate, cu două zile 
mai devreme.

ciuuluxc zngrixTE artstee a 
fe*x»etuhn pe care-l serie te 
acești ani poporul nostru*.

Dm partea expozanților a luat 
cuvintul studenta Anca Icnescu 
care s-a referit la necesitatea u- 
nei colaborări mai strinse intre 
arhitecți ți artiștii plastici. în 
continuare, studenții, cadrele di
dactice și invitații au vizionat ex
poziția. Prezența tuturor secțiilor 
de Arte plastice: de grafică, 
sculptură, de pictură monumen
tală și scenografie, de ceramică, 
sticlă și mase plastice și de texti
le a contribuit la îmbogățirea 
peisajului expoziției, caracterizat 
prin marea varietate a domenii
lor de inspirație și a modalități
lor de realizare artistică.

Arhitecții au prezentat lucrări 
care veneau în contact direct cu 
artele plastice, viziunile spațiale 
propuse de ei, solicitînd colegilor 
lor găsirea unor metode de expri
mare plastică corespunzătoare. 
Liniile îndrăznețe, moderne, ne
îngrădite decît de limitele cartoa
nelor de proiect închid între ele

hecare zxzsur i 
intwt rrfcxx: ți 
meiodr și șocuri populare în 
afara xepertoriufa stabilit, pen
tru a satisface dorirrțete unui pu- 
bfcc ratanast- -Afundul* și 
-Hora de la Sețarcea* (fluier: 
Traian Cracniescu ’. -Căruța poș- 
*o~ (rinort; Qnrflă Vâsle), ..Ca- 
teș«ff“ -Magii r, mugurel*,
-Hora ntoidorcnească* și ..Sirba 
de la Rădăuți' au fost cete mai 
aplaudate părți ale spectacolului.

Tn cea de a doua zi a fesbva- 
lulu:. la Casa de cultură a stu
denților. formația de teatru a 
centrului universitar a prezentat 
in afara concursului. dar în ca
drul festivalului, drama tn trei 
acte a lui Horia Lovinescu 
„Moartea unui artist*, care a în
trunit aprecieri unanime.

Pe scena sălii de la Palatul Pio
nierilor. primul concurent a fost 
ansamblul Institutului pedagogic, 
care în prezența unui public nu
meros a pornit în întrecere „cu 
toate pînzele sus*, impresionînd 
prin buna pregătire a Celor mai 
multe formații artistice prezenta
te: cor, taraf, orchestră de muzi
că ușoară, grup folcloric vocal și 
dansuri populare. în cea de a 
treia zi a festivalului, la Casa de 
cultură, s-a jucat piesa „Grădina 
cu trandafiri* (de A. Andrieș) în 
interpretarea studenților de la 
Institutul pedagogie, iar ansam
blul Universității și al I.P.G.G. 
au prezentat pe scena sălii de la 
Palatul pionierilor.

Festivalul continuă.

EMIL GHIȚULESCU 
student

g| ;

Policlinica „23 August" din Capitală
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R. P. D. COREEANĂ. — Vedere panoramică din Phenian

Demonstrațiile de la Seul
COPENHAGA. — La 17 a- 

prilie la Copenhaga și-a în
cheiat lucrările cel de-al 
XXVI-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist din Da
nemarca.

în cadrul dezbaterilor pe 
marainea raportului de activi
tate a C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist au fost discu
tate trei probleme principale : 
sarcinile tineretului în actua
la situație, lupta pentru ie
șirea Danemarcei din N.A.T.O. 
și structura organizatorică a 
U.T.C. din Danemarca.

NEW YORK. — Primul mi
nistru italian, Aldo Moro, în
soțit de ministrul de exter
ne, Amintore Fanfani, au so
sit luni seara la New York, 
pentru o vizită de șase zile 
în Statele Unite. Delegația 
italiană va avea întrevederi 
cu președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, și cu secretarul 
de stat, Dean Rusk.

BELGRAD — Duminică, în 
R.S.F. Iugoslavia au avut loc 
alegeri de deputați în Vecea 
Federală a Skupștinei Federa
le și în vecele republicane ale 
Skupștinelor republicane. Ale
gătorii iugoslavi au ales 60 
de deputați în Vecea Federală 
și 308 deputați în vecele repu
blicane.

Agenția Taniug relatează 
despre atmosfera entuziastă 
în care s-au desfășurat alege
rile. Cetățenii din toate repu
blicile și-au exercitat dreptul 
de vot din primele ore ale 
zilei. Astfel, pînă la ora 15, 
în Serbia votaseră peste 90 la 
sută din numărul alegătorilor, 
în Croația — 88 la sută, în 
Slovenia — 90 la sută, în Ma
cedonia — peste 75 la sută, 
în Bosnia și Herțegovina — 
peste 80 la sută.

ALGER. —- I. B. Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, care se află 
intr-o vizită oficială în Algeria, a 
sosit la 18 aprilie în orașul Con
stantine. Luni, în Piața ,,1 No
iembrie" din acest oraș a avut loc 
un miting Ia care au luat cuvîn- 
tul Ben Bella și Iosip Broz Tito.

MOSCOVA. —- Duminică a pără
sit Moscova, plecînd spre patrie 
Hassan Mariyud, ministrul aface
rilor externe al Republicii Arabe 
Siria, și alte persoane oficiale siri
ene, care au vizitat Uniunea Sovie
tică la invitația lui A. Gromîko, 
ministrul afacerilor externe.

Oaspeții din Republica Arabă 
Siria au fost primiți de A. Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și au avut în
trevederi cu A. Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.

BELGRAD. — După cum anun
ță agenția Taniug, Michael Ste
wart, ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, a sosit duminică 
la Belgrad într-o vizită oficială la 
invitația lui Kocea Popovici, se
cretar de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia.

KHARTUM 19 (Agerpres). — 
Consiliul de miniștri al Sudanu
lui a adoptat o hotărîre care 
prevede că nici o persoană care 
a făcut parte din fostul Consiliu 
suprem al forțelor armate și din 
fostul Consiliu de Miniștri nu 
va avea dreptul sa participe la 
viitoarele alegeri pentru Aduna
rea constituantă. Consiliul a ho- 
tărît, de asemenea, elaborarea 
unei legislații privind înlăturarea 
din viața politică a tuturor ace
lora care au colaborat cu regimul 
militar din Sudan.

SANTIAGO DE CHILE — 
La Santiago de Chile a avut 
loc o demonstrație a studen
ților în semn de protest împo
triva majorării cu 50 la sută 
a taxelor de călătorie la mij
loacele de transport urban. 
Poliția a intervenit, împrăști
ind pe participanții la demon
strație. Mai mulți studenți au 
fost răniți. Comitetul executiv 
al Federației studenților din 
Chile a dat publicității o de
clarație de protest în legătură 
cu acțiunile poliției.

ESEEE

SEUL 19 (Agerpres). — 
Toate universitățile și școlile 
superioare din Coreea de sud 
continuă să rămînă închise în 
urma gravelor tulburări care 
au avut loc în cursul săptă
mînii trecute. Luni dimineața, 
în numeroase orașe ale țării 
au avut loc noi demonstrații 
împotriva intenției guvernului 
sud-coreean de a stabili rela
ții diplomatice cu Japonia. La 
Seul, un grup de studenți au 
organizat un marș al tăcerii 
cu prilejul împlinirii a cinci 
ani de cînd fostul dictator Li 
Sîn Man a ordonat armatei să 
înăbușe demonstrațiile de 
protest studențești. Autorită
țile guvernamentale au inter
zis accesul pe stadionul din 
Seul pentru a împiedica o 
nouă demonstrație de amploa
re a studenților.

Potrivit agențiilor de presă, 
numărul persoanelor care au 
participat Ia demonstrațiile 
antiguvernamentale în perioa
da 13—17 aprilie este de a- 
proape 100 000. Poliția și ar-

Documentar: Insulele descoperite de Cook
osulele Cook, situate undeva la capătul pămîntului, 
in zona sudică a Oceanului Pacific, au intrat în ac
tualitate datorită alegerilor ce urmează să se desfă
șoare aici la 20 aprilie a.c. Cei 22 de reprezentanți 
ai populației locale aleși cu acest prilej vor primi 
mandat să adopte sau să respingă un proiect de 
constituție privind autonomia internă a insulelor 

Cook, în cadrul unei asocieri benevole cu Noua Zeelandă.

Cu aproape două secole în 
urmă, mai precis în ziua de 29 
martie 1777, un grup de mari
nari englezi de pe corabia 
„Resolution" debarcau in insu
la Mangaia aflată în plin Ocean 
Pacific, fiind întîmpinați prie
tenește de indigeni vînjoși și 
chipeși, care se grăbeau să le 
ofere banane și nuci de cocos. 
Erau primii europeni ce pu
neau piciorul pe una din cele 
15 insule, împrăștiate pe o 
mare distanță, în partea de 
sud-est a Pacificului, insule 
cunoscute astăzi sub numele 
de arhipelagul Cook. Printre 
marinarii debarcați în Manga
ia se afla și comandantul lor, 
temerarul explorator englez 
James Cook...

Căpitanul Cook a pus picio
rul pe insulele ce-i poartă nu
mele în cursul celei de-a treia 
călătorii a sa, care avea să se 
sfîrșească tragic, doi ani mai 
tîrziu, în insula Hawai cînd 
sulița unui băștinaș a pus ca
păt vieții neobositului cutreie
rător al mărilor- 

mata au arestat 399 de per
soane, dintre care 175 urmea
ză să compară în fața tribu
nalelor. Sute de demonstranți 
au fost răniți în cursul cioc
nirilor cu poliția și armata.

Cu prilejul vizitei lui ]. Țedenbal în U.R.S.S

la Moscova
MOSCOVA. — La 19 apri

lie, a avut loc în Palatul Ma
re al Kremlinului un miting 
al prieteniei sovieto-mongole, 
la care au luat cuvîntul A. 
Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și J. Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole.

După ce a subliniat succe
sele poporului mongol in 
construirea socialismului. A. 
Kosîghin a relevat că relații
le sovieto-mongole au cunos
cut o dezvoltare rodnică. Ac
tualele tratative de la Mos-

U.R.S.S. — La 12 
aprilie — Ziua Cos
monautului, în fa
milia pilotului-cos- 
monaut Valerii Bî- 
kovski s-a născut 

un fiu.
In fotografie : Va
lentina Mihailov
na Bîkovskaia cu 

fiul ei, Serghei

De fapt, celebrul căpitan en
glez descoperise grupul sudic 
al insulelor denumite astăzi 
Cook, încă în cursul celei de 
a doua călătorii a sa în jurul 
lumii, în septembrie 1773, fără 
însă să coboare atunci pe ato
lii ce i s-au părut a ii nelocuiți. 
Descoperirea întregului arhipe
lag a lost încheiată patru ani 
mai tîrziu cînd Cook și oame
nii săi au debarcat în Mangaia 
și Atiu, două din principalele 
insule ale grupului sudic.

Arhipelagul Cook este for
mat din două grupuri de insule 
ce se înșiruie pe circa 1 500 
km din nord spre sud. Grupul 
nordic cuprinzînd insulele: 
Tongareva, Manihiki, Pukapu- 
ka, Rakahanga, Palmerston, 
Nassau și Suwarrow — este 
mai puțin populat. întregul 
grup numără abia 15 la sută 
din populația totală a arhipela
gului. Grupul sudic cu insule 
de formație vulcanică, dintre 
care unele sînt destul de 
populate, constituie principala 
parte a arhipelagului Cook- 
Grupul sudic numără 8 insule: 
Rarotonga, Aituaki, Mangaia.

Nou atac aerian 
asupra R. D. Vietnam

HANOI. — In cursul zilei 
de 19 aprilie, forțele aeriene 
americane au efectuat din 
nou raiduri asupra teritoriu
lui R. D. Vietnam. Avioane 
de luptă americane au atacat 
în repetate rinduri mai multe 
localități din provinciile 
Nghe An, Ha Tinh și Quang 
Nghe An, Na Tinh și Quang 
Binh, precum și insula Con 
Co din regiunea de coastă 
Vinh Linh. în cursul luptelor. 
7 avioane americane au fost 
doborîte iar altele avariate.

★
înaltul comandament al Arma

tei Populare Vietnameze a publi
cat un comunicat în care arată 
că în perioada 11—16 aprilie a.c.

Sosirea la Pekin a delegației de partid
a R. D. Vietnam

PEKIN 19 (Agerpres;. — A- 
genția China Nouă transmr.e 
că la 18 aprilie a sosit la Pe
kin delegația de partid și gu
vernamentală a R- D. Viet
nam, condusă de Le Duan. 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din 
Vietnam. Delegația se află in 
drum spre patrie, în urma vi
zitei pe care a făcut-o in 
Uniunea Sovietică.

Delegația a fost întîmpinată 
la aeroport de către Den Siao- 
pin. secretar general al C.C. 
al P.C. Chinez, premier ad-in- 

cova „au dus la adoptarea u- 
nor hotărîri concrete, care vor 
aduce mari foloase celor două 
țări ale noastre".

Vorbind despre evenimen
tele din Asia de sud-est. A. 
Kosîghin a condamnat acțiu
nile S.U.A.. care merg pe li
nia extinderii operațiunilor 
militare în Indochina și a su
bliniat că Uniunea Sovietică 
sprijină și va continua să 
sprijine Vietnamul socialist 
in lupta sa justă împotriva 
imperialismului american.

j. Țedenbal a arătat in cu- 
vintarea sa că in cursul con
vorbirilor dintre delegația de 
partid și guvernamentală a 
R.P. Mongole și conducătorii 
P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic, a fost demonstrată u- 
nitatea deplină de vederi a 
celor două părți.

Referindu-se la situația din 
Vietnam, vorbitorul a subli
niat că poporul mongol este 
pe deplin solidar cu eroicul 
popor vietnamez și cere cu 
hotărîre încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, precum și re
tragerea cît mai grabnică a 
trupelor americane din Viet
namul de sud.

In încheiere, J. Țedenbal a 
anunțat că L. Brejnev și A. 
Kosîghin au acceptat invita
ția făcută de delegația R.P. 
Mongole de a vizita Mongolia 
la o dată ce le va conveni.

■A-
în cursul zilei de luni, L. 

Brejnev, A. Kosîghin și J. 
Țedenbal au semnat Comuni
catul comun sovieto-mong'ol 
și acordul dintre guvernele 
U.R.S.S. și R.P. Mongole cu 
privire la colaborarea econo
mică și tehnică pe anii 1966— 
1970.

Atiu, Mauke, Mitiaro, Manuae, 
Tukutea. Dintre acestea numai 
ultima este nelocuită.

Principala insulă a arhipela
gului poate fi socotită fără în
doială Rarotonga. Aici trăiesc 
8 000 din cei 19 000 de locuitori 
ai arhipelagului, dintre care 
circa 400 neindigeni. De altfel, 
și ca suprafață, Rarotonga o- 
cupă mai mult de un sfert din 
cei 233 km*, cit însumează îm
preună cele 15 insule ale arhi
pelagului.

In Rarotonga se află și reșe
dința administrativă a arhipe
lagului, Awarua, iar în Aituaki 
o importantă bază aeriană.

Insulele sudice 
baza economică a 
arhipelag care se 
culturile de plante
Recoltele bogate culese de pe 
plantațiile de portocali ocupă 
primul loc în exportul insu
lelor. Urmează copra rezultată 
din uscarea miezului nucilor 
de cocos și pătlăgele roșii care 
se cultivă pe suprafețe impor
tante în insulele din sud. Toate 
acestea se exportă în Noua 
Zeelandă sub a cărei stăpînire 
se află întregul arhipelag, încă 
din anul 1901, cînd Anglia le-a 
cedat celui mai îndepărtat do
minion al coroanei britanice, 
după ce timp de 13 ani (din 
1888) fusese un protectorat al 
ei.

constituie 
Întregului 
reduce la 
tropicale.

I. CRĂCIUN 

unitățile armatei populare au do
bori! 11 avioane americane care 
au pătruns în spațiul aerian al
R. D. Vietnam.

■ir
NEW YORK. — Delegați ai 

organizațiilor studenților a- 
mericani, sosiți la Washing
ton din diferite orașe ale
S. U_A, continuă organizarea 
de pichete in jurul Casei 
Albe.

Studenții intenționează să 
râminâ 13 Waxhingtnn șl ss 
continue acțiunile de protest 
pînâ cînd li se va permite să 
lumineze președintelui John
son o petiție în care cer ca 
S.U-A. să pună capăt bom
bardamentelor din Vietnam.

ferim al Consiliului de Srat al 
R P. Chineze, și de alți con
ducători de partid și de stat 
ai R P. Chineze.

La 19 aprilie, delegația a 
avut o convorbire prieteneas
că cu Liu Șao-ți, vicepreședin
te al C.C. al P.C. Chinez, pre
ședintele R. P. Chineze, și Den 
Siao-pin, secretar general al 
C.C. al PkC- Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat
----- -----•-----

R. S. F. JUGOSLA
VIA. — Aspect de 
pe șantierul de 
construcție al Uzi
nei metalurgice din 

orașul Skoplje

Ankara:

Reluarea 
expulzărilor 

de cetățeni greci
ANKARA 19 (Agerpres). — 

Ministrul de interne al Turciei, 
I. H. Akdogan, a anunțat la sfîr- 
șitul unei întruniri a Consiliului 
de Miniștri că guvernul a hotărit 
să reia expulzările de cetățeni 
greci. Aceste expulzări au fost 
suspendate cu cîteca luni în 
urmă, ca urmare a protestelor 
formulate de guvernul grec. Mi
nistrul a precizat că toți cetă
țenii greci, fără excepție, stabi
liți în Turcia cor fi expulzați pe 
baza unor liste care vor fi ela
borate de către ministerul său.

Se crede că aceste măsuri vor 
viza cel puțin 3 000 de cetățeni 
greci din cei peste 6 000 care 
mai trăiesc în Turcia (ceilalți 
3000 sînt musulmani și se pare 
că nu vor fi afectați de aceste 
măsuri). Anterior au fost ex
pulzați 6 485 de greci.

„Ambele măsuri, scrie agenția 
menționată, sînt considerate aici 
ca fiind o consecință a crizei ci
priote".

In legătură cu aceasta, la A- 
tena s-a anunțat că guvernul 
grec se va întruni de urgență 
pentru a studia măsurile luate de 
Turcia și a trece la contramăsuri.

Festivitățile de la Djakarta
DJAKARTA. — 

La stadionul central 
din Djakarta a avut 
loc luni un mare 
miting al populației 
din capitala indo- 
neziană, organizat 
în cinstea celei 
de-a 10-a aniversări 
a istoricei conferin
țe de la Bandung.

Au luat parte pes
te 100 000 locuitori 
ai capitalei indone
ziene, precum și 
numeroși oaspeți de 
ceste hotare, aflați 
la Djakarta. Pre
ședintele Sukarno a 
rostit o cuvîntare 
în care a chemat 
popoarele lumii să

din viata 
tineretului 

lumii

lor catolici de a acționa pen
tru înfăptuirea unor transfor
mări sociale. E semnificativă

să, ca in școala franceza acțio
nează încă bariere de clasa. Ei 
defineau astfel orientarea 
practică pe care realitățile o 
impun tinerilor catolici: „Soli
daritate ca curentele care se 
pronunță pentru înnoiri în 
structura tnvățămîntuiui. rela
ții strinse cu protestanții, cu 
comuniștii, în vederea ducerii 
de acțiuni comune și, poate, în 
viitor, elaborarea comună a

înaintea întîlnirii reprezentanților țărilor arabe
După cum relatează presa 

din Cairo, la 28 sau 29 
aprilie urmează să aibă 

loc întîlnirea reprezentanților 
șefilor statelor arabe, pentru 
a lua în discuție problema 
convocării conferinței primi
lor miniștri. Prevăzută inițial 
să se țină în prima jumătate 
a lunii mai, întrunirea șefilor 
guvernelor arabe are înscrise 
pe agendă două puncte im
portante : analizarea aplicării 
rezoluțiilor adoptate de șefii 
de state la conferințele din 
1964 ținute la Cairo și Ale
xandria și stadiul actual al 
relațiilor R.F.G. cu Izraelul; 
mijloacele de traducere în 
viață a hotărîrilor miniștrilor 
de externe arabi adoptate în 
martie a. c., în eventualitatea 
că Bonnul va recunoaște 
Izraelul. Majoritatea observa
torilor își pun acum întreba
rea : se va ține oare proiec
tata întrunire a șefilor guver
nelor arabe? întrebarea pare 
cu atît mai legitimă cu cît din 
cele 13 țări membre ale Ligii 
Arabe patru au ridicat unele 
obiecții. Astfel, Libanul a a- 
nunțat că nu poate participa 
la întrunire, în cazul cînd se 
va ține în prima jumătate a 
lunii mai, deoarece primul mi
nistru libanez va trebui să-1 
însoțească pe șeful statului, 
președintele Charles Helou, în 
vizita pe care acesta urmează 
s-o facă în Franța și Italia. 
In ceea ce privește Libia, Tu
nisia și Marocul — care la 
conferința miniștrilor de ex
terne au votat împotriva ru
perii relațiilor cu R.F.G. — ele 
au cerut amînarea sine die a 

se unească în lupta 
împotriva imperia
lismului și colonia
lismului. Au luat, 
de asemenea, cuvîn
tul primarul orașu
lui Djakarta, pre
cum și miniștrii de 
externe ai Ghanei 
si Iordaniei.

Franța:

Evoluții semnificative in rindul 
mișcării tineretului catolic

unui ansamblu mai vast de 
propuneri pentru transforma
rea vieții universitare". Rele- 
vind semnificația majoră a u- 
nei asemenea poziții, numeroși 
observatori subliniază că ea 
constituie nu numai o reflec
tare a stării de spirit predo
minante în masa studenților 
catolici, ci și o confirmare a 
eficacității unității de acțiune 
a studențimii. Trebuie amintită 
în acest sens participarea me
reu mai frecventă a studenți
lor catolici la acțiuni comune 
cu masele studențești de alte 
convingeri și credințe cum ar 
fi diverse mișcări revendica
tive, manifestări de solidarita
te cu studenții spanioli etc.

Tendințe similare spre lărgi
rea acțiunilor comune cu toate 
forțele care militează pentru 
progres social se manifestă și 
în rîndurile tineretului catolic 
de la sate, parte deosebit de 
importantă a mișcării catolice 
de tineret. în ce privește tine
rii catolici din fabrici și uzine, 
participarea lor frecventă la 
acțiuni revendicative alături 
de tineri socialiști și comuniști 
este mereu semnalată în pagi
nile presei muncitorești din 
Franța.

Observatorii care urmăresc 

întrunirii primilor miniștri. 
Potrivit părerii observatorilor 
din capitala R.A.U., cele trei 
țări își motivează atitudinea 
prin gravele consecințe pe 
care le-ar avea pentru econo
mia lor ruperea relațiilor cu 
Bonnul.

Presa de aici este de părere 
că și Arabia Saudită promo
vează o politică aparte care 
contravine spiritului unității 
arabe, stabilit la cele două 
conferințe la nivel înalt de la 
Cairo și Alexandria.

N. PLOPEANU 
corespondentul Agerpres 

la Cairo 

ELVEȚIA. — Construcție în spirală care duce Ia locul de parcare 
a automobilelor de pe acoperișul unei clădiri din Zurich

cu atenție viața politică fran
ceză, încadrează evoluțiile noi 
în. sinul mișcării catolice de 
tineret în contextul tendințe
lor ce se manifestă în rindul 
maselor de catolici, E vorba 
de tendințele spre un dialog și 
spre căutarea unor terenuri de 
cooperare mai strînsă între ca
tolici și celelalte orientări. S-a 
semnalat, astfel că, în acest an 
comuniștii au fost invitați pen
tru prima oară să participe la 
manifestările și dezbaterile din 
cadrul Săptămînii Intelectuali
lor Catolici.

Unele fapte relevate de pre
sa pariziană atestă că cercurile 
catolice de dreapta fac eforturi 
pentru a opri noile evoluții în 
masele de catolici, în rindul 
mișcării catolice de tineret. 
Pe această linie se înscrie co
municatul comisiei permanente 
a episcopatului francez anun- 
țînd „măsuri administrative" 
împotriva conducătorilor or
ganizației studenților catolici. 
E firesc însă că majoritatea 
comentatorilor se îndoiesc că 
noile tendințe ce se afirmă 
mereu mai puternic în sînul 
maselor catolice de tineret din 
Franța ar putea fi oprite.

E. R.

Primirea
unei delegații 

române de către 
Pin Cijen

PEKIN. — La 19 aprilie, 
Pîn Cijen, membru al Birou
lui Politic și al Secretariatu
lui C.C. al P.C. Chinez, a pri
mit delegația cooperativei a- 
gricole de producție „Priete
nia Romîno-Chineză", condu
să de Gheorghe Necula, 
membru al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, prim-se
cretar al Comitetului regional 
București al P.M.R. A avut 
loc o convorbire prietenească, 
la care au participat Liu Siao, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, și alte persoane 
oficiale, precum și Agop Be- 
zerian, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Romîne la 
Pekin. Pîn Cijen a oferit un 
dineu în cinstea oaspeților 
romîni.

Deschiderea 
Tirgului 

internațional 
de la Zagreb

BELGRAD 19 (Agerpres). — 
La 17 aprilie s-a deschis la Za
greb (R.S.F. Iugoslavia) Tîrgul 
internațional de primăvară.

Republica Populară Romînă 
participă cu un stand de pro
duse farmaceutice în cadrul ex
poziției „Medicină și tehnică".

Standul romînesc a fost vizi
tat în ziua deschiderii de oficia
litățile iugoslave în frunte eu 
Dușan Dragoșevaț, vicepreședin
tele Camerei economice generale 
a R.S.F. Iugoslavia.

Exponatele industriei farma
ceutice romînești se bucură de 
atenție din partea vizitatorilor 
și specialiștilor.
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