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Din cauza condițiilor climatice nefavorabile, în regiunea Bacău lucrările de primăvară au rămas în urmă. Pentru grăbirea semănatului, colectiviștii și mecanizatorii se străduiesc să folosească din plin fiecare zi și oră cu timp prielnic, lucrînd și duminica.Ieri s-a lucrat cu toate forțele. Pe tarlalele G.A.C. Săbăuani, din raionul Roman, au lucrat toate cele 17 tractoare ale brigăzii de la S.M.T. și 160 atelaje ale gospodăriei. Datorită muncii însuflețite și bunei organizări, colectiviștii din Săbăuani au plantat ieri ultimele hec'are din cele 500 planificate cu cartofi și au însămînțat 50 hectare cu porumb. Pe cele 1 046 hectare destinate porumbului se în- sămînțează intercalat fasole.Aceeași muncă însuflețită s-a desfășurat ieri și la G.A.C. Trifești. Toate cele 10 tractoare și 80 de atelaje ale gospodăriei colective au lucrat fără întrerupere.în ritm susținut s-a lucrat în întreaga regiune. Ieri în raionul Adjud au început să lucreze încă 40 de tractoare sosite din regiunea Galați pentru grăbirea lucrărilor.

peste tot, colectiviștii, mecanizatorii și lucrătorii din G.A.S. au muncit cu elan pentru a-și îndeplini angajamentul de a termina însă- mînțarea porumbului pînă la 1 Mai.La Satulung, alături de tractoarele S.M.T.-u- lui, colectiviștii au lucrat cu 31 atelaje. Pînă seara, ultimele 69 hectare au fost însă- mînțate. Conducerile G.A.C. din comunele Pri- bilești, Coaș, Ardusat au anunțat la sfîrșitul zilei terminarea lucrărilor de primăvară.Merită relevată acțiunea de sprijinire a gospodăriilor rămase în urmă de către G.A.C. Să- călășeni, Colțău și Coaș. Aceste gospodării au trimis la G.Ä.C. Dumbrăvița 20 de atelaje cu semănători de porumb, ajutînd pe colectiviști să însămînțeze cu porumb 60 ha. Organizația de partid a G.A.C. Mireșu Mare — prima gospodărie care a încheiat campania agricolă de primăvară pe regiune — a antrenat pe comuniști și alți colectiviști pentru a sprijini gospodăria din satul Iadăra.în toate unitățile prin care am trecut, ieri s-a lucrat intens la semănatul porumbului.

la arături și însămințări în gospodăriile agricole colective a fost zilnic depășită. în ziua de 27 aprilie, bunăoară, s-au semănat 19 823 ha, depășindu-se viteza zilnică cu 3 077 ha.Ieri, pe ogoarele gospodăriilor colective șide stat s-a lucrat din plin. La Ipotești, Bo- sanci, Salcea și Pătrăuți, mecanizatorii de la S.M.T. Salcea au realizat aceeași viteză zilnică ca și în ziua precedentă. La G.A.C. Liteni, raionul Fălticeni, alături de cele 2 brigăzi de tractoare de la S.M.T. Spătărești, au lucrat peste 100 de atelaje.Muncind cu hărnicie pentru grăbirea ritmului însămînțărilor, colectiviștii și mecanizatorii din regiunea Suceava au realizat și ieri viteza zilnică de lucru planificată.

Pe ogoarele sucevene
Kxrsurvsx

Sprijinind gospodăriile

rămase în urmaIeri, pe ogoarele raionului Șomcuta Mare a fost o zi „plină“. De la Valea Chioarului pină la Valea Vinului, de la Cărbunari pînă la Lănusel — cele 4 extremități ale raionului —

Anul acesta iarna șl-a prelungit mult șederea pe meleagurile sucevene. La 10 aprilie, nămeți de zăpadă mai dăinuiau pe cîmp. Au urmat zile răcoroase și ploioase. în vederea recuperării timpului pierdut, gospodăriile colective au luat o serie de măsuri. în afară de mașinile S.M.T.-urilor au fost pregătite.toate atelajele. Folosind din plin timpul prielnic, G.A.C. Hlipiceni, Ștefănești, raionul Botoșani, Știubieni, raionul Săveni, și altele sînt pe terminate cu însămînțările. în ultimele zile, ca urmare a organizării muncii pe tractoare în două schimburi, a folosirii mai judicioase a atelajelor proprii,

Raionul Găești, chiar de la hotar! te întîm- pină cu tractoare și semănători în plin mers pe tarlale, cu sute de colectiviști ieșiți la însămînțat. în această zi însorită de duminică, parcă tot centrul activității s-a mutat din sate în cîmp.Un scurt popas la gospodăria colectivă din Mătăsaru. Cele 5 tractoare lucrează de dimineață fără oprire. 2 discuiesc, 3 însămînțea- ză. Zorul e cu atît mai mare cu cit la orizont își fac apariția cîteva petece de nori. Ploaia o fi ea bună, dar atunci cînd te apucă cu bobul pus în pămîht. Numeroși colectiviști împrăștie îngrășăminte chimice pe tarlaua din zăvoi, unde tot porumb va fi însămînțat. De altfel, au mai rămas doar cîteva zeci de hectare care astăzi vor fi trecute la capitolul „terminat”. Tovarășul Ion Gătejoiu. prim-secretar al Comitetului raional de partid Găești, stă de vorbă cu colectiviștii, interesîndu-se de modul
Continuare în pag. IlI-a)viteza zilnică

(Foto : M. Andreescu)

de 4500 tone

ts!|l
La gospodăria de stat Cuparu, regiunea Argeș, se însămințează cu porumb ultimele hectare.

Inaugurarea unui club 
al siderurgiștilor
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Cîțlva dintre numeroșii muncitori fruntași în producție de la Uzina de mașini electrice din Bucu
rești. De la stingă la dreapta : Vasile Voicu, montator, Victor Lazăr, matrițer, Iulian Mărăcineanu, strun 
gar (rîndul de jos) ; Ion Zaharla, ajustor, Gheorghe Ilean, montator, Gheorghe Constantin, bobinator (rin-

Cîțlva dintre numeroșii muncitori fruntași tn producție de la Uzina de mașini electrice din Bucu
rești. De la stingă la dreapta : Vasile Voicu, montator, Victor Lazăr, matrițer, Iulian Mărăcineanu, strun
gar (rîndul de jos) ; Ion Zaharla, ajustor, Gheorghe Ilean, montator, Gheorghe Constantin, bobinator (rîn
dul de sus). (Foto : A. Cartojan)(Foto : A. Cartojan)

ßls&ctii acordate întreprinderilor

fruntașe in întrecerea socialistăIn continuă ascensiune

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din numeroase întreprinderi industriale 
din regiunea Ploiești, printre care schela Boldești, ra
finăriile Teleajen și Ploiești, fabrica de geamuri 
Scăeni, Trustul minier „Muntenia", și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele luate în întrecerea socialistă. 
Prin perfecționarea tehnologiei de fabricație, reduce
rea consumurilor specifice de materie primă, mate
riale și combustibil, petroliștii de la Rafinăria Ploiești 
au realizat economii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 4 186 000 lei și 6 500 000 lei 
beneficii peste plan. La Fabrica de geamuri Scăeni 
economiile peste plan se ridică la 1 634 000 lei, iar în 
schela Boldești — Ia 2 537 000 lei. în total, întreprin
derile industriale din regiune au realizat 46 659 000 
lei economii suplimentare Ia prețul de cost și bene
ficii peste pian care depășesc 20 milioane lei.

Adunare pioniereasca
Duminică dimineața a avut loc în 

sala de teatru a Palatului Pionierilor din 
Capitală o adunare festivă consacrată zi
lei de 1 Mai. Au participat peste 
pionieri ți școlari din București. Ă 
bit scriitorul Marcel Breslașu, după 
formațiile artistice ale palatului au 
zentat un bogat program artistic.

Safe 
electrificate

700 
vor- 
care 
pre-

Cinemascop la Iași
IAȘI (coresp. „Scînteii”). — Munci

torii ți tehnicienii de la întreprinde
rea nr. 1 din Iași au terminat zilele a- 
cestea construcția noului cinematograf 
„Victoria”, situat în Piața Unirii.

Cinematograful are o capacitate de 
900 locuri și este amenajat și pentru 
proiecții cinemascop. într-una din 
părțile laterale, clădirea are o sală 
destinată organizării de expoziții.

BRAȘOV (coresp. 
„Scînteii”). — Sîm- 
bătă seara, la Ani- 
noasa și Bita (raio
nul Tg. Secuiesc) și 
la Breaza, (raio
nul Făgăraș) s-a a- 
prins lumina electri
că pe străzi și în ca
sele colectiviștilor. 
Pentru electrificarea 
satelor și comunelor, 
localnicii au făcut 
muncă patriotică la 
săpatul gropilor pen
tru stîlpi, la planta
tul lor etc., astfel in
cit lucrările de elec
trificare au fost ter
minate înainte de 
vreme. Numărul lo
calităților rurale e- 
lectrificate în regiu
nea Brașov a ajuns 
la 353.

A 100-a premierăBRĂILA (coresp. „Scînteii"). —BRĂILA (coresp. „Scînteii"). — Ieri 
colectivul Teatrului de Stat din Brăila 
a prezentat în premieră piesa lui A. 
Ștein „Oceanul". Aceasta este cea de-a 
100-a premieră de la înființarea tea
trului. în cei 14 ani de activitate, co
lectivul Teatiului de Stat din Brăila a 
prezentat 4 275 spectacole, în fața unui 
număi de peste 1 600 000 spectatori.

Fațada maga
zinului „Victoria” 
din București. Și 
aici se pregătește 
haina 
rească 
Capitala 
tîmpina
(Foto : R. Coslinl

sărbăto- 
în care 
va în- 

1 Mai.

Un nou cargou
La Șantierul Naval Galafi 
fost lansat ieri la apă una

nou cargou de 4 500 tone. 
La semnalul maistrului Dumi
tru Cazacu, parîmele au fost 
tăiate și noul vas a plecat de 
pe cală, primind 
înainte de termen 
Dunării. Este cea 
navă de acest fel 
la Galafi. Prin îmbunătăfirile 
aduse concepției și proce
deelor de exeçufie a car

cu 2 zile 
„botezul“ 

de-a 13-a 
construită

cargou 
deose- 
pentru 

de ter-

goului, s-a realizat o econo
mie de circa 100 tone lami
nate fa|ă de primul 
construit aici. Merite 
bite în întrecerea 
construirea înainte
men a noului cargou îl au 
constructorii de nave din 
brigăzile conduse de Gheor
ghe Nisfor, Vasile Dinu, Ion 
Popescu, Vasile Popa, Gheor. 
ghe Tașcă, maiștrii Marin 
Matei, Spiru Enache și ingi
nerul Ștefan Drugescu.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). — Ieri, la Oțelul Roșu a avut loc inaugurarea noului club muncitoresc al siderurgiștilor. Clubul are o sală de spectacole cu o capacitate de 600 de locuri și săli destinate diverselor activități cultural- artistice : bibliotecă, cerc de balet, sală de lectură, de șah etc.

Exista pînă nu de mult, în- 
tr-una din secțiile Uzinei de 
mașini electrice din Bucu
rești, o expoziție unde erau 
prezentate fabricatele uzinei. 
Am căutat zadarnic expo
ziția. N-am mai găsit-o. Am 
primit în schimb, la comite
tul de partid, unele explica
ții lămuritoare :

— Expoziția noastră deve
nise un fel de... muzeu, Fa
bricatelor. le-au fost îmbună
tățite caracteristicile 
nu mai semănau 
departe cu cele din 
ție.

Cum se schimbă 
pede lucrurile ! Și odată cu 
ele și oamenii. în toamnă, 
cînd am vizitat uzina, am 
cunoscut brigada condusă 
de matrițerul Nicolae Crețu.

— Ehe I Nu sîntem din 
aceia care bat pasul pe 
loc — ne-a spus Vasile Mi- 
hu, unul din membrii brigă
zii, Crețu e acolo, la masa 
aceia. Necesitățile produc
ției... Acum e maistru.

— Vă place ? — întrebă 
mulțumit Crețu. Ne-am mu
tat în hală nouă.

Luminoasă, curată, ața a- 
rată hala matrițerilor. La 
mașinile existente s-au adău
gat altele noi.

Ca un singur tot, oame
nii ți uzina sînt într-o con
tinuă ascensiune.

...Zi obișnuită de muncă și 
totuși sărbătoare. Adunarea 
festivă consacrată zilei de 1 
Mai a coincis cu un alt eve
niment de seamă in viața co
lectivului uzinei. Pe baza 
analizei rezultatelor între
cerii din . 1962, colec
tivului Uzinei de mașini elec
trice din București i-a fost 
acordat de către .Consiliul 
Central al Sindicatelor titlul 
și steagul roșu de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe țară, 
ți de către Consiliul local al 
sindicatelor din orașul Bucu
rești titlul și diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în întrecerea socialistă pe Capitală.

întregul colectiv ți-a adus 
contribuția la realizările anu
lui trecut: îndeplinirea planu
lui producției globale în pro
porție de 104 la sută, iar cel

tehnice, 
nici pe 
expozi-

de re-

al producției marfă — în pro
porție de 103,6 la sută. în în
treprindere s-au executat în 
1962 peste 40 de sortimente 
noi, produse de tehnicitate 
superioară. Constructorii de 
motoare electrice și-au depă
șit totodată sarcina planifi
cată de sporire 
tații muncii și 
prin reducerea 
cost, economii 
în valoare de 1

Deși în anul 1963 sarcini
le de plan ale colectivului 
sînt sporite, săgeata indici
lor de bază de pe graficul 
întrecerii ți-a urmat în pri
mul trimestru drumul obiș
nuit : un drum ascendent.

Realizările anului 1962 — 
așa după cum au spus și unii 
dintre vorbitori la adunarea 
festivă — nu sînt întîmplă- 
toare. Ele sînt rodul en
tuziasmului colectivului, al 
unui șir de măsuri tehnice și 
organizatorice luate pentru 
ridicarea nivelului tehnic .rol 
producției, pentru gospodări
rea chibzuită a materiilor 
prime și materialelor.

Emoționantă pentru întrea
ga asistență a fost clipa cînd 
tovarășa Elena Lascu, vice
președinte al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, a înmînat 
unor delegați ai uzinei 
Steagul de întreprindere 
fruntașă și Diploma de 
întreprindere fruntașă ale 
C.C.S., felicitînd călduros pe 
constructorii de. motoare elec
trice pentru succesele ce le-au 
obținut și urîndu-le în între
cerea din acest an alte iz- 
bînzi și mai mari.

Colectivului uzinei i-a fost 
înmînată apoi Diploma de 
întreprindere fruntașă în în
trecerea socialistă pe ramu
ră, pe orașul București.

Strungarul Nicolae Tele- 
gescu, ajustorul Ion Neciu, 
Sandu Segal, inginerul- 
șef al uzinei, în cuvîn- 
tul lor au dat glas hotăririi 
întregului colectiv al uzinei 
de a consolida ți dezvolta 
succesele obținute, de a 
munci în așa fel îneît prin 
calitatea produselor „marca” 
uzinei să se bucure de un tot 
mai mare prestigiu.

a productivi- 
au realizat, 
prefului de 
suplimentare 

224 000 lei.

CONST. MORARU

TIMIȘOARA (trimisul „Scînteii“). — Duminică dimineață, la G.A.S. Variaș, din regiunea Banat, a avut loc o adunare în cadrul căreia colectivului ace. .ei gospodării i s-a înmînat Steagul roșu de gospodărie agricolă de stat fruntașă și Diploma de gospodărie fruntașă în întrecerea socialistă pe țară, ale Consiliului Central al Sindicatelor. Cu acest prilej, brigadierul de cîmp Vasile Marin, mecanizatorul Arsa Peici, mulgătorul Nicolae Balaș și alți lucrători din gospodărie s-au angajat să lucreze mai bine, să aplice cele mai înaintate metode agrozootehnice pentru a obține succese tot mai mari în sporirea producției a- gricole.Anul trecut colectivul G.A.S. Variaș a obținut realizări deosebite în producție, în primul rînd, a obținut producții mari la hectar : la grîu 3 541 kg, la orz 3 504 kg, la porumb 4 009 kg. în sectorul zootehnic s-au obținut 4 208 litri lapte de la fiecare vacă furajată, s-au crescut 270 de porci la suta de hectare. Obținerea de producții mari a dat posibilitate gospodăriei să 970 tone de grîu, 1 166 tone de porumb, 'livreze statului9 994 hi lapte,

1 253 tone de carne etc. Producțiile sporite, reducerea prețului de cost au adus gospodăriei un beneficiu de peste 4 milioane lei.Ce a stat la baza acestor succese ? La gospodăria a- gricolă de stat Variaș există un colectiv puternic, format din oameni harnici și prjri cepuți care au dobîndit“o bogată experiență în organizarea producției, aplică cu succes metodele științifice de lucrare a pămîntului și de creștere a animalelor. Colectivul de muncă al acestei unități se mîndrește cu mecanizatori ca Costache Nicolae, Mihai Koss, Milan Petcov și mulți alții care, executînd lucrările la timp și de bună calitate, obțin producții mari la hectar, cu mulgători ca Floarea Găvruț, Constantin Sărăcin, loan Onoiu care obțin de la fiecare , vacă producții de peste 5 000 litri lapte.Aici se aplică pe scară largă metodele înaintate. Pentru producția anului 1962, toate lucrările au fost făcute la timp și în condiții a- grotehnice superioare, diferențiat de la tarla la tarla.
(Continuare în pag. Il-a)

ASte collective fruntașe
Tot în cadrul unor adunări festive s-au inminat Steagul r65u 

de întreprindere fruntașă și Diploma de. întreprindere fruntașă 
pe ramură in întrecerea socialistă pe țară și altor colective.

întreprinderea regională 
de electricitate Bacău

Colectivul între
prinderii a îndeplinit 
anul trecut planul 
producției globale în

proporție de 101,4 la sută șl a realizat beneficii peste plan în 
valoare de 2 400 000 Iei.

Direcția de sistematizare, 
arhitectură și proiectare 
a construcțiilor Ploiești

Tn 1962, proieclan- 
tii și arhitecții de 
aici au elaborat 631 
de documentații teh
nice pentru construc
ții social-culturale și

industriale, sarcinile prevăzute fiind depășite cu 9,9 la sută. In 
proiectele elaborate s-a pus un accent 
metodelor industriale și a materialelor

★

Pentru realizările deosebite obținute 
nirea planului a mai primit asemenea 
Fabricii de mobilă „23 August” din Tg. Mureș.

deosehit pe extinderea 
noi de construcție.

anul trecut în Indepli- 
distincțli și colectivul

„țiZJua Tjlw otelului“
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw
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TINEREȘTI
Tineretul din |ara noastră înfîm- 

pină Ziua internațională a celor 
ce muncesc și Ziua Tineretului din 
R. P. Romînă cu noi realizări în 
producție și în activitatea obșteas
că. Numeroși tineri din București 
și-au făcut un titlu de cinste din 
a parf'cipa la acțiunile de muncă 
patriotică. Anul acesta ei au efec
tuat în fota1 peste 700 000 de ore 
de muncă patriotică. La Moreni, 
Băicoi, Rîmnicu- Sărat, Tîrgoviște 
și în alte centre muncitorești din 
regiunea Ploiești tinerii lucrează 
la amenajarea parcurilor și a noi
lor spatii verzi. Prin lucrări de de
frișare și desecări au fost redate 
agriculturi: peste 300 hectare tere
nuri, altădată neproductive, iar a- 
proape 50 000 hectare cu pășuni 
nafurale au fost curăfate de mără- 
cinișuri și înfrefinute Pe șantierele 
de la Pecineaga, Panduru, Mihai 
Vifeazu și din alte combne și sate 
din Dobrogea, numeroși tineri 
participă la lucrările pentru reda
rea de noi terenuri agriculturii. 
Prin defrișarea arborefelui și mă- 
răcinișurilor au fost recuperate în 
această lună aproape 200 hectare.(Agerpres)

Ce se pregătește în Capitală
La 2 mai va avea loc sărbătorirea 

„Zilei Tineretului din R. P. Romînă”. 
Cu acest prilej, în Capitală se vor des- 
fățura numeroase manifestări cultural- 
artistice și sportive. Pe 20 de estra
de amenajate în diferite colțuri ale 
Capitalei și pe scenele tuturor cămi
nelor culturale vor prezenta progra
me, în după amiaza zilei de 1 Mai, 
zeci de formații artistice de amatori 
ți artiști profesioniști. La toate casele 
de cultură ale tineretului vor fi orga
nizate în seara aceleiași zile carnava
luri cu participarea a mii de tineri, 
fruntași în producție și în învăță
tură, din întreprinderile, instituțiile, 
școlile și facultățile Bucureștiului.

Din bogatul program al zilei de 2 
mai, menționăm: în pădurile Androna- 
ehe, Băneasa, Mihăilețti, Argeș, Pust
nicul, Mogoțoaia se vor desfășura ser
bări cîmpenești, iar baza sportivă Tei 
va găzdui pe studenți. Participanții la 
aceste serbări vor urmări programe 
artistice, concursuri de cîntece, dans, 
întreceri sportive.

Sportul va fi prezent, de altfel, în 
această zi, în multe locuri din Capi
tală. Capul de afiș îl va constitui de
monstrația polisportivă care va avea 
loc după amiază pe stadionul Repu
blicii. Un concurs de motociclism se 
va desfășura pe stadionul Dinamo, iar 
studenții se vor întrece la atletism 
pentru cucerirea „Cupei tinereții”. 
Programe cultural sportive se vor mai 
desfășura și pe stadioanele Tineretu
lui, 23 August-ll, Progresul, Știința- 
Tei. La casele de cultură ale tinere-

tului se vor organiza activități cultu- 
ral-artistice pentru copii și seri dis
tractive pentru tineret.

Un loc atractiv va fi în ziua de 
2 mai Parcul de Cultură ți Odihnă 
Herăstrău, unde se organizează sărbă
toarea „Zilei Tineretului". De dimi
neață pînă seara tîrziu vor avea loc 
aici numeroase manifestări. Atît di
mineața cit ți după-amiaza, progra
mele artistice vor fi susținute de cele 
mai bune formații de amatori ale Ca
pitalei ți de artiști profesioniști. în 
parc s-au prevăzut programe speciale 
ți întreceri pentru toate vîrstele... ti
nereții. Să începem cu cei mici. Pe 
„Aleia Distracțiilor“ va avea loc dimi
neața un concurs de biciclete, tricicle
te ți trotinete, diferite focuri. Pentru 
cei mai mari, lotul R.P.R. de juniori ți 
sportivi fruntași vor face demonstra
ții de tenis. Pe alte terenuri se vor 
desfășura focuri de volei, baschet, fot
bal, iar pe Herăstrău demonstrații cu 
navomodele și un concurs de canotaj 
dotat cu „Cupa tineretului". între 
orele 17—18 se va desfășura o de
monstrație aviatică incluzînd zboruri 
acrobatice, zbor în formații, lansări 
cu parașuta, individual ți în grup la 
care îți dau concursul maeștri emeriți 
ți maeștri ai sportului.

Seara vor fi organizate tradiționalele 
jocuri de artificii. Pe estrade vor con
tinua programele artistice, tinerii vor 
continua să se distreze pînă seara 
tîrziu.

V. TINCU

CLUJCLUJ (coresp. „Scînteii"). — La 2 mai, pe marea scenă în aer liber — pădurea Hoia, se vor desfășura programele ariislice consacrate „Zilei Tineretului". In mijlocul participanților '•uz fi 12 formații aitiefice de amatori din întreprinderi și institutele de învățămînț superior. Pe stadionul orășenesc se voi organiza întreceri de atletism, volei, fotbal, handbal etc. Seara, în piața Păcii, vot avea loc alte manifestări artistice, urmate de carnavalul tineretului. Numeroase manifestări ' cultural- sportive se vor desfășura și în raioanele regiunii.
GALAȚIGALAȚI (coresp. „Scînteii") — în frumosul port dunărean s-au făcut intense pregătiri pentru „Ziua Tineretului". Pe estrade, în parcuri și pe stadioane vor fi organizate numeroase manifestări cultural-sportive. Mii de elevi și studenți vor lua parte la serbarea care va avea loc dimineața pe stadionul „Portul Roșu". După- amiază, pe stadioanele și estradele orașului vo.r fi organizate întreceri sporiive. Seara, în centrul Galațiului, se va desfășura o mare serbare denumită „Seara tineretului''. Grădina de vară a I.P.R.O.M.E.T.-ului va găzdui carnavalul tineretului.



Pornind de la o scrisoareȘantierul—școald de calificare
De pe șantierul ter

mocentralei de la Tșal- 
nița, regiunea Oltenia, a 
sosit recent la redacție 
o scrisoare. Semnatarul 
ei arăta printre altele : 
„Munca pe acest șan
tier, unde se constru
iește un important o-, 
biectiv industrial, e fru
moasă și tot mai spor
nică. Lucrările înaintea
ză văzînd cu ochii. 
Constructorii depun e- 
forturi susținute pentru 
a executa lucrările in

tr-un timp cit mai scurt 
și de bună calitate. 
Pentru ridicarea nivelu
lui de calificare a mun
citorilor au funcționat 
diferite cursuri pe șan
tier. în această privință 
însă trebuie spus că s-a 
făcut prea puțin. Cursu
rile organizate cuprind 
un număr mic de mun
citori și îmbracă puține 
forme. Celor care ur
mează cursurile serale 
ale școlii medii, printre 
care mă număr și eu, nuAm pornit pe urmele scrisorii. La șantier, tov. Ion Petrovici, președintele comitetului sindicatului, ne-a explicat, avînd în față diferite situații, ce s-a făcut și ce se face pentru calificarea și ridicarea specializării muncitorilor și tehnicienilor. Să ne oprim puțin asupra unor cifre. Anul trecut, bunăoară, au fost organizate cursuri de calificare de scurtă durată, urmate de 49 de muncitori. Alți 10 muncitori au urmat un curs de specializare (cursul de specializare a maiștrilor nu s-a ținut). Mulți dintre cei care au urmat aceste cursuri au devenit cadre de nădejde ale șantierului, mînuiesc cu mai multă pricepere utilajele, execută lucrări de bună calitate.în acest an au fost organizate 4 cursuri (de 6—8 luni) la care 79 de muncitori se califică pentru meseriile de instalatori-sanitari, zidari-ten- cuitori, dulgheri, sudori electrici. Lecțiile sînt predate de cei mai buni ingineri, tehnicieni și maiștri de pe șantier. Vor fi, de asemenea, organizate 7 cursuri de ridicare a calificării unor muncitori dulgheri pentru cofraje, mozaicari, lăcătuși, beto- niști. în total, anul acesta sînt cuprinși în formele de calificare 204 

Școala medie nr. 3 din Baia Mare datâ de curînd în folosință.

li se creează condiții 
corespunzătoare de stu
diu. Cînd m-am prezen
tat la un tovarăș din 
conducerea șantierului, 
sesizîndu-i unele nea
junsuri, m-a sfătuit : 
„Dacă nu-ți convine, 
poți pleca acasă...".

V-am scris această 
scrisoare în speranța că 
și pe șantierul nostru se 
vor lua măsuri pentru a 
exista o mai mate grijă 
față de cei care vor 
să-și ridice calificarea 
profesională".muncitori, iar la cursurile de ridicare a calificării — 160. Din cadrul șantierului au fost recrutați, dintre cei mai buni muncitori, 12 candidați pentru școala de maiștri. Este în curs de organizare un curs de calificare de 4 luni în meseriile specifice montajului.Judecind după aceste cifre, s-ar putea trage concluzia că acțiunea de calificare și ridicare a calificării cadrelor pe acest șantier se bucură de atenția cuvenită. Lucrurile nu stau însă tocmai așa. Numărul celor cuprinși în formele amintite este mic, în raport cu posibilitățile șantierului și mal ales cu cerințele lui, ținînd seama îndeosebi de metodele avansate care se introduc, de buna folosire a utilajelor existente. Cursurile organizate sînt urmate de abia 20 la sută din totalul muncitorilor care, în marea lor majoritate, sînt începători in meserie sau nou angajați. Cea mai mare parte dintre muncitori rămîn astfel în afara formelor de calificare sau de ridicare a calificării. în plus, o serie de cursuri de ridicare a calificării nu au început să funcționeze, figurină doar pe hîrtie.Referindu-se la acest lucru, mais- 

irul Vasile Fleancu spunea: „Cu mai mulț interes din partea sindicatului și a conducerii șantierului, la cursurile de calliicare și de ridicare a calificării poate fi atras un număr sporit de constructori. Aceasta cu atît mai mult cu cît pe șantier se simte nevoia de cadre calificate“.Aici, la Ișalnița, sînt multe posibilități de creștere și perfecționare a calificării profesionale. „S-ar putea organiza, spunea un muncitor de pe șantier, discuții pe marginea unor cărți tehnice și a unor metode înaintate de muncă, răspunsuri la o serie de probleme profesionale, întrajutorarea la locurile de muncă. Și condiții există. Avem pe șantier un mare număr de ingineri și tehnicieni, bibliotecă, club“.Și încă un aspect. Un număr de 15 muncitori de pe șantier, dornici să-și ridice pregătirea profesională, să-și îmbogățească cunoștințele de cultură generală, urmează liceul seral. Dar acestora nu li ee asigură întotdeauna condițiile necesare de studiu. Uneori nu li se pun la dispoziție mijloace de transport pentru a ajunge la timp la cursuri, deși pe șantier poate fi făcut acest lucru. De asemenea locuințele în care s-au mutat recent unii elevi, nu sînt finisate, n-au apă și lumină etc. Li s-a promis că șe vor lua măsuri, dar timpul a trecut și lucrurile au rămas tot așa.Cele arătate aici, ca și alte fapte întîlnite pe șantier, dovedesc că în domeniul calificării cadrelor, al ridicării pregătirii lor profesionale, se manifestă așa cum spunea un maistru : „o oarecare subapreciere". De ce aceasta ? Oare conducerea șantierului și comitetul sindicatului nu știu că, avînd mai multe cadre calificate, munca pe șantier se va desfășura în condiții mai bune, iar ritmul de execuție a luciă- rilor va crește ? Nu este aceasta o premiză principală de sporire a productivității muncii pe șantier ?Tot mai mulți constructori de aici sînt dornici să-și ridice nivelul pregătirii profesionale. Dar, în acest scop, se cer luate o serie de măsuri. Aceasta mai ales că în tehnica și organizarea construcțiilor au intervenit o serie de transformări, care determină modificări în structura meseriilor, în gradul de calificare profesională al oamenilor.Iată ce trebuie avut în vedere în mai mare măsură Și pe șantierul termocentralei de la Ișalnița, pentru ca și acest șantier să devină o adevărată școală'de creștere a noi cadre de constructori.
N. CUCUI

Uo îndemn pentru
(Urmare din pag. I-a)Cu aceeași atenție și pricepere s-a lucrat și în sectorul zootehnic. O deosebită atenție s-a acordat obținerii de producții mari și ieftine de furaje, întocmirii unor rații echilibrate.Faptul că azi muncitorii, tehnicienii și inginerii din gospodărie lucrează bine, cu răspundere, se datorcște în mare măsură muncii educative desfășurate de organizația de

noi succese în sporirea partid din gospodărie, organizării temeinice a întrecerii socialiste de către comitetul sindicatului. Conducerea gospodăriei organizează temeinic munca întregului colectiv.Anul acesta, în fața lucrătorilor din gospodărie stau sarcini și mai mari. Colectivul acestei unități s-a angajat să obțină producții la hectar și mai mari, să livreze statului peste plan 200 tone carne, precum și alte produse.

îl PREAJMA IHARI8 SĂRBĂTORI
Răsfoind bogata 

corespondență sosi
tă în aceste zile la 
redacție, am avut 
parcă sentimentul 
că asistăm sub cerul 
primei dimineți de 
mai la o uriașă de
monstrație în care 
siderurgiști și son

dori, colectiviști și textiliste, forestieri și studenți pășesc 
într-o simbolică și nesfîrșită coloană, o coloană a în
tregii țări. Intr-adevăr, ca într-o entuziastă manifestație 
de 1 Mai, scrisorile corespondenților voluntari oglin
desc succesele obținute în fabrici și uzine, pe ogoare, 
în munca patriotică de înfrumusețare a străzilor și car
tierelor în cinstea marii sărbători.

In primele rînduri ale unei asemenea coloane, i-am 
putea vedea pe siderurgiștii din Reșița, pe rafinorii de 
la Dărmănești, pe cimentiștii de la Bicaz și numeroase 
alte colective care raportează un bogat bilanț de rea
lizări. Corespondentul Constantin Ibraș ne relatează că 
în cursul lunii aprilie jurnaliștii reșițeni au sporit cu 
9,4 la sută indicii de utilizare a agregatelor, producînd 
peste 3 200 tone fontă în plus față de prevederile pla
nului. Din scrisoarea trimisă de tov. Gheorghe Gorban 
aflăm că muncitorii și tehnicienii de la Rafinăria Dăr
mănești și-au îndeplinit la 27 aprilie planul producției 
globale pe primele 4 luni din acest- an.

Muncitorii și tehnicienii de la Atelierele de reparat 
material rulant Iași ne înștiințează despre ceea ce e nou 
în atelierele lor. „Prin extinderea mecanizării operațiilor grele, prin introducerea unor utilaje de mare productivitate, s-au îmbunătățit condițiile de lucru și a crescut productivitatea muncii pe muncitor cu 3,11 la sută“ — scrie Constantin Petrovici. Dacă petroliștii Ol
teniei ar intra în această imensă coloană cu un car ale
goric ilustrînd realizările lor, am putea vedea, desi
gur, și ultima sondă care a început să dea țiței 
în aceste zile. Corespondentul voluntar Procopie Vulpe 
ne relatează că „brigada condusă de Alexandru Pîrcălă- bescu a dat în producție o nouă sondă“.

De pe ogoarele fără- haturi ale patriei, colectiviști și 
mecanizatori ne transmit vești despre succesele lor în 
campania de primăvară. „Folosind fiecare ceas bun de lucru — ne scrie Nicolae Rîpeanu — în cele 29 de gospodării colective din raionul Balș, s-au însămînțat cu porumb peste 12 000 ha. Totodată colectiviștii au plivit peste 1 000 ha culturi de toamnă și au executat prima prașilă pe suprafața de 400 ha cultivate cu floarea-soa- relui”. „Peste 300 de colectiviști din comuna Vlădeni, raionul Fetești — ne informează corespondentul nostru D. Laurențiu — lucrează intens la amenajarea unei ore- zării pe o suprafață de 100 hectare“.

Orașe care odinioară vegetau, „locuri unde nu se în- 
tîmpla nimic", ar putea fi reprezentate în această coloa
nă de 1 Mai, de către mii de constructori și gospodari 
harnici care prin munca lor creează un nou peisaj urba
nistic. „Cu fațadele lor luminoase și atrăgătoare, cu firmele de neon în culori vii, ele înfrumusețează aspectul pitorescului nostru oraș — ne scrie V. Dobre din 
Sighișoara, referindu-se la magazinele moderne date re
cent în folosință. Iar Viorel Tirău, din Aiud, ne rela
tează despre cele 32 apartamente nou construite, des
pre pavarea străzii Ion Creangă, despre alte con
strucții și acțiuni cetățenești. In parcurile din Tr. Se
verin se plantează peste 500 000 flori, ne informează Alexandru Roată.

Citind sutele de scrisori sosite în ultima săptămînă, 
vezi parcă întieaga țară raportînd partidului noi și în
semnate succese, desprinzi din rîndurile trimise redac
ției mîndria patriotică a oamenilor muncii pentru reali
zările obținute în preajma marii sărbători.

PAUL DIACONESCU

producției agricoleLucrările agricole de primăvară, și îndeosebi semănatul celor 1 380 de ha cu porumb, au fost făcute la timp și în bune condiții. J.n sectorul zootehnic, planul pe primul ' trimestru a fost depășit.Distincțiile acordate însuflețesc colectivul acestei gospodării în munca pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan privind sporirea producției a- gricole.

Tineri cititori la Biblioteca centrală de Stat. (Foto ; Agerpres)

CÂR.HET CULTURAL
Pe scena artiștilor amatori

La Teatrtd „C. I. Notta- 
ra", formația de teatru a 
Casei de cultură a raionu
lui „Grivița Roșie" prezin
tă piesa „Cale lungă" de 
A. Arbuzov. Regia specta
colului este semnată de 
M. Tutoveanu.

Filme noi pe ecranele CapitaleiSalut, viață ! — produc
ție a studiourilor sovietice. 
Scenariul : V. Aksenov, M. 
An'ciarov, A. Zarhi. Regia : A. Zarhi. Filmul urmărește 
întîmplările prin care trec 
patru adolescenți, căutîn- 
du-și și găsindu-și în cele 

din urmă drumul în viață.Toată lumea e nevinovată 
— comedie satirică, produc
ție a studiourilor din R. P. 
Ungară. Scenariul : Mătyă 
Csizmârek. Regia : György 
Palàsthy.

Ageri dă
Marți, 30 aprilie, orele 20,00, 

in sala mică a Palatului R. P. 
Romine va avea loc un recital 
de vioară susținut de Radu Pa- 
raschivescu. în . program lu
crări de Corelli, Saint-Saëns, 

jȘ.Oșțakovlci, M.-- Chlria'c. ' In 
continuare va avea loc un re
cita] de pian daț de Veronica 
Ruseșcu. Recitalul va cuprinde 
lucrări de Schumann, Brahms, 
Ravel, P. Constantinescu și D, 
Bughici.

Vineri, 3 mai, orele 20,00, 
în sala mică a Palatului R. P. 
Romine, Maria Cristian va sus
ține ;un recital de pian. In 
program lucrări de Scarlatti, 
Schumann, Debussy, Prokofiev, 
Alfred Mendelsohn.

Sîmbătă, 4 mai, orele 20,00, 
orchestra Filarmonicii de stat 
din Cluj va prezenta în sala A- 
teneului R. P. Romine un con
cert simfonic. în program : 
Rapsodia I-a de George Enes-

La Teatrul pentru tine
ret și copii are loc un 
spectacol cu piesa „Dom
nișoara Nastasia" de G. M. 
Zamfirescu, dat de forma
ția de teatru a Uzinelor 
„Electronica". Regia a- 
parține lui C. Elefterescu.

Rocco și frații săi — pro
ducție a studiourilor italie
ne. Regia i Luchino Vis
conti. Filmul relatează isto
ria unei familii sărace din 
sudul Italiei care pleacă la 
Milano în căutarea unei 
vieți mai bune. Filmul a 
fost distins cu „Panglica de 
argint" a cinematografiei i- 
taliene, „Leul de argint" la 
Veneția I960 și premiul „Fi- 
presci".

muzicală
cu. Simfonia a II-a de Beetho
ven și Simfonia a V-a de Ceai- 
kovski. Va dirija Antonin Cio
lan, maestru emerit al artei 
din R. P. Romînă.

Duminică 5 mai, orele 11,00, 
orchestra clujeană va prezenta 
la Ateneul R. P. Romîne cel 
de-al doilea concert. în pro
gram : Suita a II-a din baletul 
„Spartacus” de Haciaturian, 
Concert pentru vioară și or
chestră în Re major de Beetho
ven (solist : Ștefan Ruha) și 
Simfonia I-a de Sigismund To- 
duță. Va dirija Emil Simon.

La orele 20,00, la Ateneul 
R. P. Romîne va avea loc un 
concert de muzică populară 
romînească dat de orchestra 
„Barbu Lăutaru". Va dirija 
Florian Economu. Soliști : An
gela Moldovan, Maria Lătă- 
rețu, Ana Ispas, Vlad Dionisie, 
Ion Cristoreanu, Damian Luca 
și alții.

CINEMATOGRAFE: Cartagina în flă
cări — film pentru ecran panoramic : 
Patria (bd. Magheru 12—14). A fost prie
tenul meu : rulează la cinematografele 
Republica (bd. Magheru 2), București 
(bd. 6 Martie fi), Gh. Doja (cal. Griviței 
80), ștefan cei Mare (șos. ștefan cel 
Mare — colț cu sir. Lizeanu). Drumul 
spre chei; rulează la cinematografele 
Magheru (bd. Magheru 29), înfrățirea 
între popoare (bd. Bueureștii-Noi), V. 
Roaită (bd. i Mai 57), Flacăra (cal. Du- 
dești 22). Căpitanii lagunei albastre : ru
lează la cinematografele V. Alecsandri 
(str. Grigorescu 24). 1. C. Frimu (bd. 6 
Martie 16). Grivița (calea Griviței — po
dul Basarab), Floreasca (str. I. S-. Bach 
2). Pămîntul îngerilor: rulează, la .cine
matografele Elena Pavel (bd. 6 Martie 
14), Luceafărul (cal. Rahovei 118). Lan
terna cu amintiri : Tineretului (cal. Vic
toriei 48). Turneul veseliei : Victoria (bd. 
6 Martie 7), Unirea (bd. 1 Mai 143), G. 
Bacovla (șos. Giurgiului 3), 311 Decem
brie (cal. Ferentari 83). Prietenul nostru 
comun : Central (bd. 6 Martie 2). Lu- 
peni 29 — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (bd. 6 Martie 12). Program spe
cial pentru copii — dimineața la cine
matograful 13 Septembrie (str. Doamnei 
9). Pescărușul negru — după-amiază la 
cinematograful 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Sosește circul — Ancora ; Tim
puri Noi (bd. 6 Martie 18). Alibiul nü a- 
junge : rulează la cinematograful Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). Bu
nica Sabella : 1 Mai (bd. 1 Mai 322), T. 
Vladimirescu (cal. Dudești 97), 23 Au
gust (bd. Dimitrov 118). Baronul de 
Münchhausen : Cultural (piața Ilie Pln- 
tilie 2). Prietenie interzisă : rulează la 
cinematograful Alex. Popov (cal. Grivi
ței 137). Vacanță la mare — cinemascop: 
8 Martie (str. Buzești 9—11). Un erou în 
papuci; rulează la cinematograful C-tin 
David (șos. Crîngași 42). Revista de la 
miezul nopții — cinemascop : Miorița 
(cai. Moșilor 137). Omul merge după 
soare: Munca (șos. Mihai Bravu 221). 
Griji — cinemascop: Populăî. (stcU.Mătă- 
sarl 31). Cumpără-ți un balon: Aiftaifcal. 
Călărași 153), Volga (șos. Ilie Pintilie-61), 
G. Coșbuc — cinemascop (piața G. Coș- 
buc 1).

TELEVIZIUNE : Orele 17 — Concursul 
demonstrație de gimnastică R.P. Romî
nă — Japonia. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,15 — Știință șl tehnică pentru 
tineretul școlar. 19,45 — Filmul; „Sub 
cupola albastră“. 21,00 — „Mozaic liric". 
21,45 — Telesport. în încheiere : Buletin 
de știri.Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru 30 aprilie, 1 șl 
2 mai : Vremea se va menține în ge
neral frumoasă cu cer variabil, pe a- 
locurl vor cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura staționară. 
Minimele vor fi cuprinse între 4—14 
grade, iar maximele între 16—26. In 
București vreme călduroasă cu cer 
schimbător. Vînt moderat din sectorul 
nordic. Temperatura staționară.Probleme ale repertoriului teatrelor dramaticeDezbaterile plenareiPartea a doua a lucrărilor ședinței plenare a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă a fost consacrată unor probleme ale repertoriului teatrelor dramatice.în referatul prezentat de artistul poporului Radu Beligan, președintele Consiliului teatrelor, s-a arătat că în alcătuirea repertoriului teatrele noastre se orientează, din ce în ce mai ferm, spre lucrări de actualitate, în ansamblul general al repertoriului tematica contemporană fiind în prezent predominantă. Ponderea lucrărilor originale în repertoriul general al teatrelor a crescut în mod evident. Apar mereu nume noi de autori, care se alătură detașamentului de dramaturgi cu- noscuți. Numai în prima parte a stagiunii au fost prezentate în premieră douăzeci de piese noi originale și sînt în repetiție alte cîteva, pe lîngă piesele care, consacrate în alte stagiuni pe scenele unor teatre, au fost prezentate în premieră locală pe alte scene, sau reluate, acolo unde succesul lor s-a dovedit trainic. Referatul citează, dintre piesele noi reprezentate în această stagiune, „Steaua polară“ de Sergiu Fărcă- șan, „Febre" de Horia Lovinescu, „O singură viață“ de I. Hristea, „O felie de lună" de Aurel Storin, „Băiat bun, dar... cu lipsuri“ de Nicuță Tă- nase, „Accident pe strada nouă" de Maria Földes, „Ancheta“ de Al. Voi- tin, „Adam și Eva" de Aurel Baran- ga etc.Un progres există și în ceea ce privește diversitatea temelor tratate. De pildă, piesa „Steaua polară“ afirmă ideea luptei oamenilor de știință comuniști împotriva influențelor ideologiei burgheze ; „Băiat bun, dar... cu lipsuri" înfățișează aspecte ale procesului de creștere pe plan etic, cetățenesc, a tinerilor muncitori de la Hunedoara ; legătura strînsă între intelectualitate și popor se reflectă în acțiunea piesei „Febre“, în timp ce „O felie de lună", „Accident pe strada nouă sau „Grădina cu trandafiri" de Andi Andrieș afirmă forța principiilor e- ticii socialiste care călăuzesc relațiile noi dintre oamenii societății noastre; „Mirele furat" dc Șt. Ha-

Comitetului de Stat pentru Cultură și Artăralamb și Stela Ncagu, ca și „Suzi, vaca noastră“ de A. Kolocvrat, surprind unele aspecte caracteristice ale luptei între nou și vechi în satul colectivizat; „Adam și Eva" a- firmă ideea vigilenței oamenilor cinstiți împotriva elementelor descompuse care încearcă să șe mențină în societatea noastră prin înșelăciune și necinste.în ce privește repertoriul universal observăm, de asemenea, prezența pe scenele noastre a unor piese valoroase, aparținînd dramaturgiei sovietice și a celorlalte țări socialiste, precum și dramaturgiei înaintate din alte țări : piese ca „Oceanul“ de A. Ștein, „Poveste din Irkutsk“ de A. Arbuzov, „Bulevardul Leningradului“ de I. Ștok, „Prima zi de libertate" de Leon Krucz- kovski, „Antigona și ceilalți“ de Peter Karvas, piesele lui Brecht („Cercul de cretă caucazian“, „Svejk în al doilea război mondial“, „Ascensiunea lui’Arturo Ui poate fi oprită“), ale lui Tennessee Williams, Friedrich Dürrenmatt, Bernard Shaw, Eduardo de Filippo, Arthur Miller. Fondul clasic al repertoriului teatrelor noastre își menține strălucirea și se îmbogățește prin valorificarea scenică a unor piese de la începuturile dramaturgiei noastre scrise de M. Kogălniceanu, Costa- che Caragiale sau V. Alecsandri, precum și cu opere ale marilor dramaturgi clasici universali.Spectacolele prezentate în ultima vreme de teatrele noastre dovedesc o creștere a maturității ideologice și artistice a interpreților, o mai accentuată preocupare de a sublinia mesajul ideologic al pieselor, de a pătrunde sensurile adinei ale operei dramatice și a le transmite în mod convingător și emoționant.Relevînd bogăția nesfîrșită de teme și de probleme ale realității noastre actuale, referatul arată, în -continuare, că imaginea vieții de azi, cu tot ce are ea mai măreț și mai e- moționant, procesul de formare a omului npu, superior ca nivel de gîndire și comportare etică și socială, sînt încă insuficient prezentate pe scenele de teatru. Autorii zăbovesc adesea asupra unor aspec

te și probleme mai puțin esențiale, sau tratează teme importante în- tr-un mod minor, cu argumente ideologice și artistice inconsistente.Lacuna esențială a unor lucrări dramatice prezentate în ultimul timp pe scenele noastre constă- în slaba realizare a figurii omului înaintat, a eroului contemporan.Referatul subliniază necesitatea de a se oglindi cu putere în dramaturgie acest tip nou de erou — omul muncii, creator însuflețit al bunurilor materiale, care se bucură de roadele muncii sale, care-și iubește patria socialistă și nu precupețește nici un efort pentru înflorirea ei. Dramaturgia noastră realist-socia- listă numără tipuri remarcabile de personaje înaintate, cu o conștiință partinică dezvoltată, militanți ho- tărîți și consecvenți pentru victoria noului — Cerchez din „Ziariștii“, Spiridon Biserică din „Mielul turbat“, Ciocîlteu din „îndrăzneala“, Proca din „Steaua polara“. Se observă însă la unii dramaturgi tendința de a înlocui eroul înaintat, concret, înzestrat cu trăsături umane convingătoare și puternic ancorat în realitatea socială a zilelor noastre, cu schemele unor făpturi lipsite de consistență și de contingențe cu realitatea, simboluri abstracte, care nu conving. Vorbitorul s-a referit, în acest sens, la Boțogan din „Costache și viața interioară", de P. Everac, la Emilian din „Proștii sub clar de lună” de T. Mazilu, la eroul unei comedii în general izbutite, „O felie de lună”. Există — a arătat el — discuții și în jurul eroului noii comedii a lui Al. Mirodan „Șeful sectorului suflete” ; nădăjduim că ele se vor solda cu rezultate pozitive, autorul dorind să-și îmbunătățească lucrarea.în bătălia pentru formarea omului nou, — a spus de asemenea vorbitorul — comedia satirică își are locul său de cinste, ca mijloc de demascare și combatere, de pe pozițiile înaintate ale moralei și ideologiei comuniste, a fenomenelor negative, a rămășițelor și influențelor moralei și ideologiei burgheze.Referatul arată că în unele 

lucrări s-a făcut simțită o tendință spre vulgaritate, spre gluma ieftină și poanta echivocă. Articolul din „Scînteia”, ca și discuțiile care au avut loc la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” asupra piesei „Proștii sub clar de lună” au relevat aceasta ca una din deficiențele principale ale piesei. Autorul, urmărind în mod justificat să demaște moravurile abjecte ale unei lumi aflate azi la periferia societății noastre, s-a pierdut în descrierea a- mănunțită, naturalistă a vieții intime a personajelor sale, tocindu-și ascuțișul satirei și aducînd în scenă însăși vulgaritatea, atît în situații cît și în limbaj, ceea ce pe drept cuvînt a nemulțumit publicul larg.Ocupîndu-se de problema ținutei artistice a lucrărilor dramatice, referentul a criticat construcția defectuoasă, dialogul stîngaci, inexpresiv al unor piese, arătînd că a- ceste slăbiciuni, se datoresc în primul rînd insuficientei aprofundări a realității de către unii dramaturgi, grabei, insuficientei străduințe depuse pentru rezolvarea artistică a temelor alese.în teatre a crescut simțul datoriei pentru promovarea în repertoriu a dramaturgiei originale. Totuși, prea puține teatre dau dovadă de inițiativă în atragerea autorilor dramatici la o colaborare creatoare pe teme inspirate din procesul de construire a socialismului. Munca superficială a unor teatre cu autorii a dus la eșecuri, cum a fost, de pildă, la Teatrul Regional București, piesa „Șapte inși într-o căruță“ de Paul Anghel, lucrare pe drept cuvînt criticată în presă. Referatul cheamă conducerile teatrelor să militeze pentru un repertoriu de înalt nivel artistic, cu un bogat conținut de idei.La rîndul său, revista „Teatrul”, care în general are merite în stimularea și popularizarea creației dramatice originale, a publicat în ultima vreme și piese nefinisatc îndeajuns. Este bine că revista „Teatrul” publică piese noi, înainte de a fi reprezentate. Dar, uneori, redacția nu a exercitat un rol activ în orientarea, autorilor spre anumite teme, ca și în procesul de îmbunătățire a lucrărilor. La a- ceasta se adaugă exigența scăzută de care a dat dovadă în unele cazuri și Consiliul teatrelor, apreciind unele piese fără o analiză critică temeinică. Lipsuri în munca de îndrumare a creației s-au manifestat și la secția de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor. Critica de teatru nu a vădit criterii de apreciere suficient de limpezi, a dat dovadă de superficialitate, fie lăudînd unele 

piese peste măsură, fie criticîndu-le în mod excesiv.Cu privire la alcătuirea reperto- riilor, vorbitorul a arătat că în alegerea lucrărilor din dramaturgia universală nu trebuie urmărit succesul ieftin, falsa originalitate, ci reprezentarea unor piese valoroase, menite să lărgească, cu adevărat orizontul cultural al publicului nostru. E necesară îmbogățirea continuă a repertoriului, prin selecționarea a ceea ce este înaintat în dramaturgia popoarelor și a epocilor trecute, a operelor bogate în idei generoase și de o ținută artistică cu adevărat reprezentativă.Referindu-se la cîteva aspecte și tendințe remarcate în actuala stagiune în domeniul artei spectacolului, vorbitorul a subliniat că marea calitate a teatrului romînesc a stat și stă în realismul interpretării, în forța sa de convingere și emoționare, în veridicitatea jocului actoricesc și în claritatea concepției regizorale.Pe temelia realismului socialist sînt nu numai posibile dar chiar absolut necesare căutările și experimentele creatoare, inovatoare, fră- mîntarea pentru găsirea unor noi mijloace de exprimare convingătoare, pregnantă a conținutului de idei. Asemenea căutări pozitive se dezvoltă tot mai viguros în teatrele noastre, fiind sprijinite cu căldură și promovate ; au apărut numeroase spectacole în care se remarcă soluțiile originale ale regizorilor, scenografilor, purtînd amprenta puternică a personalității lor artistice. Atunci însă cînd căutările devin un scop în sine, urmărind originalitatea cu orice preț, ele se transformă într-o barieră între mesajul operei dramatice și public. A- semenea tendințe s-au vădit și cu ocazia concursului tinerilor artiști, în spectacolul „Generalul și nebunul” prezentat de Teatrul de Stat din Piatra Neamț, sau în „Poveste din Irkutsk” prezentată de Teatrul de Stat din Galați.în încheiere, referatul a ridicat o serie de probleme legate de pregătirea stagiunii viitoare. O examinare a șantierului creației în momentul de față arată că sînt în repetiție sau în curs de definitivare, pe masa de lucru a autorilor unele piese noi de Titus Popovici, Dorel Dorian, Gh. Vlad, Paul Everac, Eugen Mândrie, Laurențiu Fulga, Theodor Mazilu,. yirgil Stoenescij, Ștefan Bercîu, căr^ abordează teme inspirate din . prpțeșul de formare a omului nou, din lupta împotriva rămășițelor moralei capitaliste în viața și în conștiința oamenilor muncii. Sînt în ludru și piese care 

vor aduce în fața publicului figuri proeminente ale trecutului istoric sau cultural al poporului nostru, ca. de pildă „Horia”, evocat de Mihai Beniuc, sau „Mihail Eminescu” de Mircea Ștefănescu.în relațiile cu dramaturgii se cere din partea teatrelor, a directorilor de teatre să dea dovadă de spirit partinic, să unească orientarea ideologică principială cu preocuparea plină de grijă pentru nivelul artistic înalt al pieselor reprezentate. Teatrele trebuie să primească un sprijin permanent și activ din partea comitetelor regionale de cultură și artă, precum și din partea Consiliului teatrelor, în munca de promovare a creației originale.
★Problemele ridicate de referat au constituit baza unor ample discuții, la care au luat parte directori de teatre, regizori, critici, secretari literari, reprezentanți ai comitetelor pentru cultură și arta, precum și alți oameni de cultură. în dezbateri s-a examinat în spirit critic și cu responsabilitate orientarea ideologică și artistică a activității teatrelor în stagiunea curentă și perspectiva stagiunii viitoare, situația repertoriului și munca pentru realizarea de noi lucrări originale, căile de ridicare continuă a calității spectacolelor la nivelul cerințelor partidului și poporului.Prof. univ. Ilie Grămadă, directorul Teatrului Național „Vasile Alecsandri“ din Iași, a arătat că teatrul a înscris în repertoriul său un număr important de piese contemporane, menite să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a spectatorilor. Unele din aceste spectacole, cum e „Nuntă Ia castel” de Sütö Andras, se reprezintă și în deplasări la sate. Vorbitorul s-a referit apoi la conlucrarea teatrului cu autorii locali, în cadrul căreia s-a realizat comedia „Grădina cu trandafiri” de Andi Andrieș. Directorul Naționalului ieșean a arătat că teatrul — ținînd seama de critica făcută în presă — își va completa repertoriul cu o piesă din dramaturgia clasică romînească.Povestind cu cită însuflețire îi primesc colectiviștii pe artiștii Teatrului din Botoșani, atunci cînd vin în turneu cu piese inspirate din viața gospodăriei colective, tov. Pla

ton Pardău, președintele Comitetului pentru cultură și artă al regiunii Suceava, a criticat o serie de piese mai recente în care autorii lasă impresia că pleacă de la o construcție artificială a conflictului

spre realitate și nu de la realitate spre a ajunge la conflict. ........La discuțiile despre unele piese, care urmează să fie introduse în repertoriul teatrelor, ar fi bine să fie atrași și oameni ai muncii, activiști de partid — tovarăși cu o vastă experiență în cunoașterea oamenilor și care, prin specificul muncii lor, cunosc foarte bine realizările noastre de astăzi — precum și fruntași ai scrisului nostru din toate domeniile creației literare.Vorbitorul s-a referit pe larg la sprijinul pe care trebuie să-l ~ primească teatrele din regiuni. Teatrul din Botoșani — a spus el — a înregistrat unele succese în decursul activității sale, dar a avut și neajunsuri, multe dintre ele generate de insuficienta experiență a colectivului. S-ar cere deci un ajutor mai substanțial pentru artiștii botoșaneni din partea Consiliului teatrelor.Principala sarcină care revine secretariatelor literare — a spus tov. 
Gabriel Manolescu, secretar literar al Teatrului din Timișoara — este colaborarea cu autorii dramatici, munca pentru alcătuirea repertoriului, descoperirea de piese noi și talente noi. în ultimii ani, Teatrul din Timișoara a promovat un număr de piese în premieră pe țară, dar în lansarea unora din ele n-a manifestat exigență și spectacolele respective au fost pe drept cuvînt criticate — de pildă „Cazul studentului Lotreanu“ de Radu Theodoru. în a- celași timp, vorbitorul a arătat că n-ci din partea Consiliului teatrelor nu s-a primit ajutorul necesar. Vorbitorul a propus și unele măsuri — editarea unui buletin informativ al Consiliului teatrelor, reluarea se- minariilor cu secretarii literari, li- tografierea pieselor pentru o mai bună informare a teatrelor asupra a ceea ce e nou în creația drama- turgică națională și universală.Ocupîndu-se de activitatea Consiliului teatrelor, tov. Traian Șei- maru, redactor-șef al revistei „Teatrul“, a arătat că înființarea acestui for colectiv este o expresie a creșterii mișcării teatrale din țara noastră, demonstrează încrederea pe care partidul și statul au acor dat-o oamenilor de teatru pentru aplicarea liniei partidului în domeniul Jor de ^activitate. Străduindu-se să. răspundă acestei încrederi, membrii Consiliului au participat la discutarea pieselor noi, s-au deplasat pe teren pentru a sprijini unele teatre. A avut loc o amplă dezbatere asupra strîngerii legăturii teatrelor cu . spectatorii. în ultima vreme, activitatea Consiliului a fost însă
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14 goluri la București..

Campionate, competiții

Fruntașele clasamentului — Dinamo șl Steaua — au cîștigat meciurile cu U.T.A. și respectiv Știința Timișoara. Partidele acestea, disputate pe stadionul „23 August', au plăcut spectatorilor. ' în ciuda timpului nefavorabil, jucătorii celor patru formații s-au străduit să ofere faze de fotbal bun. De remarcat totodată faptul că în cele 180 de minute ale cuplajului fotbaliștii au marcat 14 goluri.Echipa bucureșteană Dinamo — învingătoare cu 4—2 — și-a asigurat victoria în repriza a doua, cînd și-a dominat cu autoritate adversarul, După eforturile depuse în prima parte a meciului, cînd au fost egali dinamoviștiloir, ară- danli n-au mai putut face față în ultimele 45 de minute atacurilor bucureștenilor și, pe măsură ce se scurgea timpul, au cedat întreaga inițiativă.Dacă în cel de-al doilea joc Eremia, portarul echipei Steaua, nu comitea două greșeli flagrante, scorul acestui meci ar fi fost cu mult mai aspru pentru timișoreni. Victoria obținută de Steaua cu 5—3 în fața Științei Timișoara este rezultatul faptului că jucătorii militari au știut să combine mai bine și să insiste cînd, spre sfîrșit, adversarii obosiseră. Meciul a avut cîteva momente importante, în minutul 12, Steaua a condus cu 2—0 pentru ca, în minutul 46, scorul să fie egal (2—2) și timișorenii în plină ofensivă. Au urmat 25 de minute de joc de uzură (în care timp nu s-a mai înscris nici un punct) ca apoi, asemenea unei avalanșe, fotbaliștii bucureșteni să se impună și, din minutul 71 pînă în minutul 83, publicul să asiste la marcarea a nu mai puțin de 3 goluri consecutiv, suficiente Steaua să-și asigure victoria,
...ft-ll in provincie

Cele 3 puncte le-au înscris Adam (min. 40), Szabo (min. 60) — pentru Știința și Campo (min. 85) pentru Steagul Roșu.
Dinamo Bacău — Rapid 1—0. Deși dinamoviștii au avut inițiativa în marea mațoritate a timpului de joc, lipsa dg eficacitate a atacanților meciul să minim în prin golul nutul 75.
C.S.M.S. 20 000 de zenți ieri la acest meci, echipe au jucat în prima repriză destul de confuz. Către sfîrșitul reprizei însă C.S.M.S, joacă mai legat șl reușește să două ori, prin Matei. în repriza secundă, gazdele mai înscriu încă un punct, prin Constantinescu.
Crișana Oradea — Progresul 2—1. încă din primele minute, orădenii inițiază atacuri periculoase la poarta adversă. în minutul 12, Szakacs III înscrie primul gol

băcăuani a făcut ca ia sfîrșit cu un scor favoarea lor — (1—0) înscris de Meder în mi-
Iași — Minerul 3—0. spectatori au fost pre- Ambele

LUPTE. Sîmbătă și duminică au a- vut loc în sala Dinarno din Capitală întrecerile concursului internațional do lupte clasice al R. P. Rornîne.Medaliile de cîștigător au fost decernate următorilor luptători : D. Pîr- vulescu (R. P. Romînă), V. Trosianski (U.R.S.S.), I. Gutman (R. P. Ungară), I. Polyac (R. P. Ungară), I. Țăranu (R. P. Romînă), I. Ciucialov (U.R.S.S.), I. Csatari (R. P. Ungară).
VOLEI. Ieri la Constanța au avut 

loc ultimele jocuri din cadrul campio
natului republican feminin. Titlul a re
venit echipei Dinamo București, care 
aseară, în partida decisivă, a cîștigat 
cu 3—0 (15—7, 15—8, 15—3) în fața 
formației Rapid București.

Partida pentru locurile 3—4 în cla
sament au dispufat-o Farul Constanța 
și C.S.M. Sibiu. Farul a cîștigat cu 
scorul de 3—1.RUGBI. Duminică în Capitală s-au desfășurat 3 partide ale campionatului. De dimineață, echipa bucureșteană Gloria s-a întîlnit pe teren propriu cu formația Farul din Constanța. Rug- biștii bucureșteni au obținut victoria cu scorul de 13—0. După-amiază, Steaua a întrecut cu 19—6 pe Știința Cluj, iar Giivița Roșie cu 6—3 pe Progresul.In provincie : Petroșeni : Dinamo— Știința 11-3 ; Bîrlad : Rulmentul —• Unirea 15-3 ; Timișoara : C.S.M.S. Iași — Știința 3-0.

Plecarea delegației 
de activiști ai P. M. S. U.La 28 aprilie a plecat spre patrie delegația de activiști ai P.M.S.U., condusă de tov. Imre Dimeny, membru supleant al C.C. al P.M.S.U., care la invitația C.C. al P.M.R. a făcut o vizită în țara noastră. La Gara de Nord delegația a fost condusă de tov. Cornel Onescu, membru al C.C.. al P.M.R., tov. Eugen Alexe, membru supleant al C.C. al P.M.R., de activiști de partid.A fost de față ambasadorul R. P. Ungare la București, Jenö Kuti, și membri ai ambasadei.

Sărbătoarea națională

ca

Petrolul Ploiești — Farul 1—0. Intîlnirea nu a satisfăcut decît în- tr-o mică măsură pe miile de spectatori prezenți pe stadionul din Ploiești. Șl acest lucru datorită jocului slab desfășurat de ambele echipe și îndeosebi ineficacității la poartă a celor două înaintări.Golul echipei ploieștene a fost înscris în minutul 11 de Vasile Anghel, dintr-o lovitură de la 11 metri.
Știința Cluj — Steagul Roșu

2— 1. Th tiïnp ce Știința a atacat fără răgaz, Steagul Roșu s-a a- păra?t.>raul't.'
• • •’ ' - ■ . ''1, ■ . .»<■! ......  ■ ■ ■ ; ■ .r . u.„,-

Seria L Știința Galați—Siderurgis- tul 0—2 ; Progresul Brăila—Flamura Roșie Tecuci 2—2 ; Metalul Tîrgoviș- te—Prahova Ploiești 4—0 ; Flacăra Morenl—Ceahlăul Piatra Neamț 5—1; Poiana Cîmpina—I.M.U. Medgidia3— 1 ; Carpați Sinaia—Foresta Fălticeni 2—0 ; Rapid Focșani—C.F.R. Pașcani 1—1.Seria à II-a. Gaz Metan Mediaș— Știința București 2—1 ; Chimia Făgăraș—C.S.M. Reșița 8—1 ; C.S.M. Sibiu—C.F.R. Roșiori 1—0 ; Metalul Buourești—Unirea Rîmnicu yflcea

■«U-.«;'

înscrie de
5 A H Botvinnik a egalat

Tn partida a 13-a la 
titlul mondial de șah s-a jucat apăra
rea indiană nouă. Botvinnik a preluat 
inițiativa de la început șl, prin jertfirea 
unui pion, a obținut un joc de per
spectivă. După schimbul reginelor s-a

meciul pentru

pentru Crișana. Gazdele continuă să domine. La un fault în careu, comis de Coloeriu (Progresul) asupra lui Szakacs III, minutul 40; arbitrul acordă 11 metri. Szücs transformă : 2—0 pentru Crișana. Ma- teianu (Progresul) înscrie în minutul 62, la o greșeală a apărării adverse.
Clasament

creat un final Interesant, în care fie
care din jucători avea cîfe un cal și 
cîfiva pioni. Petrosian s-a apărat bine, 
ca de obicei. Spre sfîrșitul partidei a 
jucat însă greșit, îngreunîndu-și si
tuația. Partida s-a întrerupt. Analiza a 
arătat că deși regele lui Botvinnik pu
tea să ocupe o pozijie mai activă de. 
cît „colegul“ său alb, acest lucru încă 
nu oferea șanse reale de cîștig. Așa

Dinamo București 21 12 7 2 37:17 31
Steaua 21 11 6 4 50:33 28
Știința Cluj 21 10 5 6 32:25 25
Rapid 21 8 6 7 35:31 22
Știința Timișoara 21 8 6 7 33:31 22
Steagul Roșu 20 10 2 8 31:31 22
C.S.M.S. 21 7 8 6 36:40 22
Petrolul 21 8 5 8 37:25 21
Farul 20 8 3 9 36:32 19
Progresul 21 6 6 9 28:35 18
U.T.A. 21 6 4 11 34:40 1G
Crișana 21 6 4 11 20:37 16
Dinamo Bacău 21 5 5 11 20:32 15
Minerul 21 4 6 11 19:43 14

PRONOSPORT
Concursul nr. 17 din 28 aprilie a.c.

R. ,P. Bulgaria—R. S. Cehoslovacă 
Franța—Brazilia
Steaua—Știința Timișoara 
Știința Cluj—Steagul Roșu 
Dinamo București—U.T.A. 
Crișana—Progresul 
Petrolul—Farul 
C.S.M.S. Iași—Minerul 
Știința Galați—Slderurglstul 
Chimia Făgăraș— C.S.M. Reșița 
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Cluj 
Jiul—Crlșul 
Dinamo Bacău—Rapid

1
2
1
1
1
1
1
1
2

Agențiile do presă transmit:
O Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat la Walnut, atletul ame
rican Brian Sternberg a stabilit un nou 
record mondial în proba de săritură cu 
prăjina : 5,03 m.

© Intr-un meci internațional amical 
de fotbal, desfășurat feri la Sofia, echi
pa R. P. Bulgaria a învins cu scorul de 
1-0 (1-0) reprezentativa R. 
slovace. Unicul gol a fost 
Iakimov.

0 Selecționata de fotbal 
și-a continuat turneul în Europa, intîl- 
nind duminică la Paris, pe stadionul Co
lombes, reprezentativa Franței. Brazi
lienii au reușit de data aceasta să ter
mine victorioși cu 3-2 (1-0). Cele 3 
puncte ale învingătorilor au fost înscrise 
da Pela,

S. Ceho- 
înscris de

a Braziliei

s-a și înfîmplat la reluarea jocului. 
Regele negrului a pătruns în spatele 
pionilor albului. Dar în această cursă 
interesantă, regele lui Petrosian, deși 
rămas puțin în urmă, a reușit totuși 
să se reîntoarcă la timp și să-și apere 
pionii. După aceasta, remiza a fost 
inevitabilă.

Partida a 14-a a fost cea mai grea 
din cele jucate pînă acum în acest 
meci. Ca și în partida a 12-a, s-a ju
cat gambitul reginei, în care Botvin
nik a recurs iarăși la o continuare as
cuțită — înaintarea energică a pionu
lui pe flancul regelui. Și de astă dată, 
strategia campionului lumii a triumfat. 
De la început Petrosian n-a reușii să 
echilibreze jocul. Botvinnik și-a inten
sificat presiunea metodic. într-un fi
nal de figuri grele, calul albului s-a 
dovedit mai puternic decît nebunul 
negrului. Petrosian a demonstrat din 
nou o apărare dîrză. Cînd a 
doua zi s-a reluat jocul, a de
venit clar că Petrosian a găsit ca
lea spre remiză. După schimbul figu
rilor ușoare s-a ajuns înfr-un fina-l de 
turnuri cu un pion în plus la Botvin
nik. Asemenea finaluri au mai fost în 
acest meci. Dar, dînfr-o dată, tocmai 
în momentul cînd se părea că Petro
sian va culege roadele unei apărări 
grele, el a făcut o greșeală serioasă 
și după două mutări s-a recunoscut 
învins. Așadar, Botvinnik a reușit să 
egaleze. Scorul a devenit 7-7. Au 
mai rămas de juca) 10 partide. Parti
da ce trebuia jucată sîmbătă n-a mai 
avut loc, înfrucîf Petrosian s-a îmbol
năvit.

Vizitele delegației 
Universității din ParisMembrii delegației Universității din Paris, care se află în țara noastră, au continuat sîmbătă vizitele în Capitală. Prof. univ. Jean Roche, rectorul Universității din Paris, a făcut o vizită la Institutul de infra- microbiologie, unde a fost primit de acad. Șt. S. Nicolau, directorul institutului. în continuare oaspetele a vizitat Institutul de endocrinologie, unde a fost primit de acad. Ștefan Milcu, directorul institutului, vicepreședinte al Academiei R. P. Romîne. Oaspetele a făcut a- precieri elogioase asupra condițiilor de lucru create cercetătorilor din aceste institute. Tot în cursul dimineții de sîmbătă, prof. univ. Paul Fraise, directorul Institutului de psihologie de pe lîngă Universitatea din Paris, a ținut o conferință în fața studenților și cadrelor didactice de la facultatea de filozofie, iar prof. univ. Emile James, de la Facultatea de drept și științe economice a Universității din Paris, a vorbit cadrelor didactice și studenților de la Facultatea de științe juridice. Prof. univ. Andre Sicard, prodecanul Facultății de medicină, și prof. univ. J. Gauthier, de la Facultatea de farmacie din Paris, au ținut conferințe de specialitate la Institutul medico-farmaceutic din Capitală.în cursul după-amiezii de sîmbătă, oaspeții francezi au plecat într-o călătorie pe Valea Prahovei.(Agerpres)

a Japoniei

Vedere din Tokio

A. LILIENTHAL 
mare maestru internațional 

de șah

categoria B1—0 ; Progresul Alexandria—Dinamo Obor 2—1 ; Știința Craiova—Tractorul Brașov 0—1 ; Dinamo Pitești— Metalul Turnu Severin 8—1.Seria fi IlI-a. Jiul Petrila—Crișul O- radea 2—2 ; A. S. Cugir—Recolta Carei 1—1 ; Mureșul Tg. Mureș—Unirea Dej 2—0 ; Industria Sîrmei Cîmpia Turzii—C.F.R. I.R.T.A. Arad 2—0 ; C.F.R. Timișoara—C.S.M. Cluj 1—1 ; Minerul Baia Mare—A.S.M.D. Satu Mare 1—0 ; Vagonul Arad—Arieșul .Turda 0—0. Aspect de la campionatul de atletism al studenților bucureșteni.

InformațiiDuminică seara a sosit în Capitală o delegație a municipalității orașului Aarhus din Danemarca. Delegația ne vizitează țara la invitația Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Galați. Delegația este condusă de Robert Svane Hansen, locțiitorul primarului general al orașului. La sosire, pe Aeroportul Băneasa, oaspeții au fost salutați de reprezentanți ai comitetelor executive ale sfaturilor populare ale Capitalei și orașului Galați.
★Duminică dimineața, delegația orașului Nanterre din Franța, condusă de Raymond Barbet, a vizitat Muzeul de istorie a partidului, iar la clubul Uzinelor „Grivița Roșie“ s-a întîlnit cu participant la grevele din februarie 1933.In continuarea vizitei în țara noastră, oaspeții francezi, însoțiți de Nicolae Mi- hăilescu, vicepreședinte al1 sfatului popular al orașului Craiova, au sosit în cursul aceleiași zile la Brașov. La sediul sfatului popular al orașului; tovarășii Gheorghe Dumitrescu, președintele Sfatului popular orășenesc Brașov, și Vi- chente Caraba, vicepreședinte al sfatului popular regional, au informat pe membrii delegației franceze asupra istoricului și dezvoltării actuale a orașului, despre perspectivele de viitor.(Agerpres)

Astăzi este sărbătoarea națională a Japoniei — ziua de naștere a împăratului Hirohito.Japonia este un stat cu o înaltă dezvoltare industrială. Ea ocupă unul din primele locuri din lume în domeniul construcției de nave, al producției de oțel pentru automobile etc. In ce priveșlo ritmul de creștere a producției industriale, Japonia a întrecut principalele țări capitaliste — S.U.A. Anglia și țările participante la Piața comună.Numită și „țara vișinilor în floare“, „ținutul surîsului“, Japonia — al cărei simbal național este soarele care răsare — are un popor harnic și talentat care numără peste 94 milioane de oameni. Poporul japonez, care a cunoscut din plin ororile războiului, ale bombardamentelor atomice, este profund interesat ca asemenea calamități să nu se mai repete și de aceea se pronunță cu hotărîre pentru încetarea experiențelor cu arme nucleare, pentru interzicerea acestor arme.Intre Japonia și Republica Populară Romînă s-au statornicit și se extind cu succes legăturile comerciale, culturale etc. Vizitele reci

proce ale unor delegații pe linie de stat, economică, culturală contribuie Ia dezvoltarea relațiilor amicale dintre cele două țări. Astfel, în noiembrie 1962 a vizitat R. P. Romînă o delegație de deputați japonezi, condusă de R .Vaseda, președintele Comitetului pentru comerț și industrie din Camera reprezentanților din Japonia. In septembrie 1962, o delegație economică și guvernamentală a R. P. Romîne, condusă de Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, a vizitat Japonia. De asemenea, recent a vizitat Japonia o delegație de ar- hitecți romîni, condusă de Nicolae Bădescu, președintele Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare. Sub auspiciile Asociației de prietenie Japonia-Romînia se organizează expoziții, au loc seri culturale, se țin diferite conferințe despre R. P. Romînă, toate acestea ducînd la o mai bună cunoaștere reciprocă, la relații mai strînse și mai bune între popoare, între state.Cu prilejul sărbătorii naționale a Japoniei, poporul romîn transmite poporului japonez cele mai bune urări de prosperitate și pace.’ ■> .
De la un hotar la altul

(Urmare din pag. I-a)cum se desfășoară lucrările. Toți secretarii comitetului raional, membrii comitetului executiv al consiliului agricol raional și-au impus, de-a .lungul acestei .zile, o singură obligație : îndrumare și control la fața locului.Ora 10. Pînă la această oră, mecanizatorul l'on Dumitrașcu, care lucrează la GlA.C. Gura Foii, a și însămînțat 5 ha cu dublu-hibrid. Asta înseamnă peste 95 de hectare în total, începînd de la 19 aprilie, trecute la activul său. în același timp, 45 de. colectiviști s-au dus în Valea Foii, unde tractoarele nu pot fi folosite, să însămînțeze cu atelajele. Unii pun fasole și dovleci, alții împrăștie amendamente pe izlazul comunal, alții curăță im alt izlaz (cel din Bumbuia) de mărăcini și pietroaie.Ora 11,30. La gospodăria colecti

vă din Glîmbocata, cele 2 tractoare și. 12 atelaje însămînțaseră, ince- pînd de dimineață, 28 de hectare. Brigadierul de cîmp Gheorghe Mihai, împreună cu președintele Gheorghe Bălan și inginerul agronom Ștefan. Breazu, fac. recepția lucrărilor pe loc. Tractoriștii Nicolae Radu, Ilie Diaconescu și Nicolae Florea lucraseră noaptea. . Cînd timpul, te .împinge de la spa- ’’ te, parcă .mai ăi. răbdare să aștepți răsăritul soarelui!.*.....De la un hotar la celălalt al ra-1 ionului, mecanizatorii, și colectiviștii, muncitorii din gospodăriile de ‘ stat au muncit ieri cu hărnicie. Unij" ' au lucrat din plin pînă seara ; alții numai pînă după-amiază, că a vernt ploaia. Totuși, în gospodăriile colective s-au însămînțat cu porumb peste 3 000 de hectare, care se a- ' daugă la cele 8 000 ha, însămînțate pînă sîmbătă seara.

»

mai slabă. Cred că Consiliul trebuie să desfășoare o muncă mai largă de orientare a Repertoriului și, date fiind forțele importante care sînt în Consiliu, să se elaboreze mai profund și să se clarifice în colectiv o serie de probleme de ordin teoretic, estetic, pe baza practicii teatrale de la noi, atît în ceea ce privește dramaturgia, cît și în ceea ce privește arta spectacolului. Studii mai ample, cu aplicare practică la viața noastră teatrală sînt necesare — cum s a și observat — și în paginile revistei „Teatrul“. Refe- rindu-se la succesele dramaturgiei noastre originale, vorbitorul a subliniat că publicul și-a dovedit dragostea și interesul față de piesele noi romînești. Problema centrală care stă în fața dramaturgiei noastre actuale este aceea de à reflecta ceea ce este nou în realitatea noastră și nu oricum, ci prin caractere puternice; vii, originale și convingătoare. Reflectarea omului nou, constructor al socialismului, este sursa cea mai bogată a originalității literare.Vorbitorul și-a însușit criticile aduse revistei „Teatrul“ în referat, arătînd că publicația de care răspunde va cuprinde în viitor un punct de vedere critic asupra pieselor pe care le tipărește, mai multe materiale de .sinteză, analize ale activității unor instituții teatrale — anclusiv a celor din regiuni — pe o anume perioadă, discuții asupra spectacolelor cu participarea unor actori și regizori din întreaga țară.Dramaturgia națională are o însemnătate hotărîtoare în formarea unui stil al teatrului respectiv, a unui stil propriu fiecărei instituții teatrale în parte — a spus regizorul 
George Dem. Loghin, decan al Facultății de Teatru a Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale“. Subliniind succesele deosebite care s-au înregistrat în dezvoltarea mișcării noastre teatrale pe baza Unor piese ale dramaturgiei noastre contemporane, vorbitorul a adresat dramaturgilor cerința de a-și spori activitatea scriitoricească, de a înzestra repertoriul teatrelor noastre cu noi și interesante lucrări, axate pe cele mai vii probleme ale epocii actuale.Sînt încă sub impresia puternică a dezbaterilor purtate la primul punct al ordiriei de zi, dezbateri care au subliniat vastitatea, bogăția de forme folosite.în opera fructuoasă de ridicare a nivelului cultural al maselor largi — a spus vorbitorul. Dezbaterile purtate în acest domeniu mă fac să ridic aci și problema rolului pe care trebuie .să-l joace dramaturgia în dez

voltarea teatrului de amatori. Vasta mișcare a amatorilor nu primește încă un sprijin suficient de mare în ceea ce privește varietatea tematică a repertoriului și numărul lucrărilor de care are nevoie în momentul de față.Tov. Radu Cîrnecl, secretar al Comitetului regional pentru cultură și artă Bacău, a adresat dramaturgilor invitația de a vizita centrele muncitorești, orașele noi din această regiune, să rămînă mai multă vreme aici și să cunoască mai îndeaproape oamenii acestor locuri, spre a culege material de inspirație în vederea viitoarelor lor piese. Vorbitorul a propus ca, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, Consiliul teatrelor să organizeze un concurs a- nual de creație dramatică. Acest concurs să fie adresat atît scriitorilor cu un renume stabilit cît și celor tineri. Amintind că din ce în ce mai mulți regizori și pictori scenografi din Capitală colaborează la crearea unor spectacole în teatrele regionale, vorbitorul a atras atenția asupra responsabilității personale a acestor artiști; cerîndu-le să muncească și în regiuni cu aceeași vigoare și fantezie artistică pe care le cheltuiesc în creațiile lor bucu- reștene.Vorbitorul a făcut o critică justificată cronicarilor dramatici, care se deplasează rar la teatrele din regiuni, nu urmăresc și nu sprijină suficient activitatea acestora.Tov. Dan Nasta, regizor al Teatrului din Timișoara, s-a ocupat pe larg de felul cum răspund oamenii de teatru cerințelor mereu cres- cînde ale maselor de spectatori. A fi exigent este una din formele de manifestare a partinității. La Teatrul de stat din Timișoara — a spus vorbitorul — au fost prezentate în premieră, de la deschiderea stagiunii pînă în luna martie, numai piese originale. Dar cît de exigenți am fost cu autorii noștri ? N-am fost oare îneîntați prea repede unii de alții ? Personal, am simțit, ca interpret al piesei „Corabia cu un singur pasager“ de Dan Tărchilă, o serie de neajunsuri în transformarea cam bruscă și nu îndeajuns de motivată a personajului, am simțit uneori replica alterată de livresc, dar n-am atras atenția asupra a- cestor lucruri prietenului nostru, autorul. Oare această timiditate a mea și a altora nu era mai degrabă un semn de neprietenie ?Oamenii muncii, tineretul, însetați de frumos, așteaptă să vadă pe scenele teatrelor zugrăvite munca și viața lor, preocupările lor înalte, entuziasmul cu care își dăruiesc toate forțele cauzei înflo

ririi patriei socialiste, — a spus în cuvîntul său tov. Octavian Nistor, secretar al C.C. al U.T.M.Tinerii spectatori au apreciat cu căldură spectacolele cu piesele „De n-ar fi iubirile” de Dorel Dorian, „îndrăzneala” de Gh. Vlad, „Celebrul 702” de Alexandru Mirodan, „Băiatul din banca doua” de Alecu Popovici, „O felie de lună” de Aurel Storin și altele, pentru valoarea lor artistică, pentru mesajul lor înaintat, exprimat limpede.Din păcate, așa cum pe bună dreptate se sublinia și în raportul prezentat, dramaturgia noastră originală nu este încă la nivelul cerințelor maselor de spectatori. Necorespunzător din punct de vedere artistic, palid apare pe scenă chipul tînărului constructor al socialismului. Uneie din piesele care au avut ca personaje centrale tineri, și care se adresau îndeosebi acestei categorii de spectatori au vădit fie serioase greșeli ideologice, fie o slabă realizare artistică, o vulgarizare a temei atacate, a spus vorbitorul, referindu-se — printre altele — la piesa „Proștii sub clar de lună”.Vorbitorul a criticat tendințele spre vulgaritate manifestate în piese cum ar fi „Cuibul cu mirese“ de I. Avian, „Scrisori de dragoste“ de Virgil Stoenescu.Tinerii — a spus vorbitorul în continuare — doresc mai multe comedii pline de umor sănătos și optimist, și în care vechile apucături, rămășițele moralei burgheze să fie satirizate, demonstrîndu-se convingător cum noul iese învingător în lupta cu vechiul. Sînt necesare, de asemenea, piese bune adresate copiilor, pionierilor. Teatrul pentru tineret și copii din Capitală are datoria să stimuleze pe scriitori, mai ales pe cei tineri, să se apropie cu dragoste de viața tineretului, s-o zugrăvească în opere de înaltă ținută artistică.Acad. G. Oprescu, directorul Institutului de istoria artei al Academiei R. P. Romîne, a cerut teatrelor să dea dovadă de un mare respect pentru publicul lor și să nu-i înșele niciodată încrederea cu care vine la reprezentații. în acest scop, piesele trebuie alese, cu sever discernămînt. Vorbitorul a ironizat sărăcia de limbaj a unor cronici teatrale, îndemnînd la o gîndire mai profundă și o expresie îngrijită în cronica manifestărilor dè artă.Tov. Petre Dragu, secretar literar al Teatrului Național din Craiova, a informat asupra consfătuirilor cu spectatorii în urma cărora teatrul și-a lărgit repertoriul, tn dorința de a se pregăti într-un mod corespun

zător pentru sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări a eliberării patriei, Teatrul Național din Craiova a inițiat un concurs de dramaturgie. A- rătînd că secretariatul literar a primit din partea unor tineri autori lucrări dramatice promițătoare, vorbitorul a citat pe de altă parte titlurile semnificative ale unor piese trimise teatrului : „Fata păcătoasă", „Lovitura de la miezul nopții“, „Ultimul pirat", „Jos cu pălăria', „Contele de Monte Cris- tea“; acestor titluri ostentative le corespund texte de prost gust, cu caracter „comercial“. Evident, asemenea piese sînt respinse de tea- tiail nostru, întrucît publicul nu e dispus să înghită astfel de produse.Declarînd că ia cuvîntul în dublă calitate : de autor dramatic și de secretar al secției de dramă a Uniunii Scriitorilor, tov. Aurel Baranga a arătat că cele două puncte ale ordinii de zi a plenarei Comitetului au pus în fața scriitorilor o problemă comună : în ce fel contribuie ei la vasta operă de construire a socialismului în țara noastră ? Peisajul general al mișcării teatrale este mai bogat. Dar și exigența spectatorilor a crescut considerabil. Noi, scriitorii de teatru — a spus vorbitorul — sîntem încă foarte mult debitori publicului nostru. Eroilor complecși, interesanți, vii, ai realității le închinăm încă puține lucrări și eroii de pe scenă sînt încă inferiori eroilor corespunzători din viață.Referindu-se la problema satirei, vorbitorul a arătat că această armă ascuțită se cere mînuită cu seriozitate și cu cel mai mare simț de răspundere, cu spirit partinic. El a arătat că la ultima sa lucrare a fost ajutat de observațiile critice ce i-au fost adresate și s-a convins definitiv că ajutorul tovărășesc colectiv trebuie să constituie și substanța activității secției de dramă de la Uniunea Scriitorilor.Tov. Victoria Dinu, directoarea Teatrului Regional București, a arătat că, în vederea îmbogățirii repertoriului său, teatrul pe care-1 conduce a luat inițiativa organizării u- nor întîlniri cu dramaturgii. De cu- rînd a avut loc o primă întîlnire, care s-a dovedit deosebit de fructuoasă. Din nefericire, la această întîlnire nu au răspuns prea mulți dramaturgi și nici din partea Consiliului teatrelor nu a participat nimeni. Vorbitoarea a invitat pe dramaturgi și pe prozatorii pe care îi interesează teatrul să însoțească în deplasare trupa Teatrului Regional București. Lucru acesta i-ar apropia de viața practică, așa cum șl pe noi, actorii, contactul viu cu f>lra- nii, cu muncitorii, cu cadrele di lac- 

tice, cu tineretul, ne stimulează foarte mult.Vorbitoarea a relatat unele păreri exprimate în cadrul întîlnirilor organizate de teatru cu spectatorii din Tr. Măgurele, Oltenița, Drăgănești Vlașca, comuna Frumoasa. Aceștia au cerut, pe lîngă piese inspirate din viața țărănimii colectiviste, piese închinate problemelor tineretului, lucrări care să oglindească aspecte din viața oamenilor muncii din industrie, din construcții. .Prof. univ. George Ivașcu, redac- tor-șef al revistei „Contemporanul“, a examinat în spirit critic sarcinile revistei, arătînd printre altele că redacția își propune să mediteze serios la rămînerea sa în urmă în ce privește cuprinderea problemelor actuale ale muncii culturale la sate, în domeniul reflectării vieții teatrale, „Contemporanul" are unele preocupări interesante, dar problemele dramaturgiei originale, problemele creației artistice — a spus el — îi scapă. A produs mirare faptul că vorbitorul a subapreciat sarcinile ce revin în acest domeniu „Contemporanului“, sub cuvin t că el nu ar fi o revistă „de specialitate“. Este adevărat că, așa cum a arătat vorbitorul, revistelor Uniunii Scriitorilor — „Gazeta literară“, „Luceafărul", „Viața Romî- nească“ — le revine un rol însemnat în promovarea și analizarea literaturii dramatice originale, precum și că revista „Teatrul“ ar trebui să a- corde un spațiu mai larg și să aibă o preocupare mai consistentă pentru problemele de sinteză privind dramaturgia și arta spectacolului, în același timp, este evident că și ziarele, revistele de cultură etc. au o răspundere însemnată în dezvoltarea unei critici principiale și combative. Critica noastră dramatică suferă de serioase deficiențe ; ea trebuie să-și îndeplinească mult mai activ misiunea de a contribui la buna orientare a repertoriilor, la ridicarea nivelului artistic și promovarea tematicii noi, actuale, în creația dramatică originală.Tov. Romeo Profit, secretar literar al Teatrului din Constanța, a sugerat Consiliului teatrelor să alcătuiască brigăzi complexe de artiști, critici, activiști care să analizeze pe perioade mai îndelungate activitatea unei instituții teatrale, repertoriul și spectacolele ei, ajutînd colectivul respectiv să progreseze.Tov. Sergiu Fărcășan, autor dra- mafiic, a susținut ideea că o verigă principală, în momentul de față, este ridicarea nivelului de pregătire teoretică a dramaturgilor. Pentru aceasta sînt necesare dezbateri 

pe cele mai complexe probleme, la care să participe mai mulți autori dramatici. Vorbitorul și-a exprimat păreFea că secția de dramă a Uniunii Scriitorilor nu se preocupă suficient de creația teatrală și a propus acestei secții să organizeze mai multe acțiuni comune împreună cu Consiliul teatrelor.în concluziile discuției, tov. Du
mitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a subliniat că problema principală care a fost pusă în dezbaterea comitetului a fost în ultimă instanță aceea cu privire la ceea ce spune teatrul nostru de astăzi publicului spectator. Teatrul nostru, privit în ansamblul lui, propagă un mod nou de a înțelege realitatea, viața, de a o trăi, idei noi, menite să-1 îmbogățească pe om, să-l ajute în formarea conștiinței sale socialiste.Subliniind varietatea ariei tematice și a procedeelor folosite în dramaturgie, vorbitorul a arătat că important este ce conținut exprimă, în . ce măsură aceste procedee slujesc la transmiterea convingătoare a unui bogat conținut de idei. Trebuie luptat cu hotărîre împotriva platitudinii, uscăciunii, simplismului, schematismului, care coboară calitatea artistică a unor lucrări, atenuînd totodată puterea lor educativă.Ocupîndu-se de unele aspecte ale muncii de alcătuire a reperto- riilor, vorbitorul a accentuat a- supra responsabilității teatrelor în munca cu autorii dramatici, asupra necesității ca acestea să aibă o clară orientare ideologico-artis- tică. în munca cu dramaturgii atît lipsa de exigență cît și atitudinea îngustă, unilaterală sînt dăunătoare.Consiliul teatrelor din C.S.C.A. trebuie să asigure o colaborare mai fructuoasă, mai vie cu Uniunea Scriitorilor, să organizeze un contact mai strîns, mai direct cu dramaturgii, să inițieze dezbateri menite să stimuleze dezvoltarea dramaturgiei, îmbogățirea ei cu noi lucrări de. valoare, inspirate din realitatea zilelor noastre.

★în încheierea lucrărilor, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a adoptat o hotărîre în care se indică sarcinile actuale în vederea îmbunătățirii conținutului și calității artistice a repertoriului.Comitetul a apreciat că sarcina principală a teatrelor, de care depinde întreaga lor activitate întărirea legăturii lor cu masele de spectatori, sporirea eficienței educative și creșterea însemnătății socinl-po- 

litice a artei teatrale, constă în alcătuirea unui repertoriu de înaltă ținută ideologică și artistică. Criteriul principal în alcătuirea repertoriului fiecărui teatru este măsura în care slujește la educarea spectatorilor în spiritul ideilor socialismului, al unor înalte însușiri morale, măsura în care îmbogățește bagajul de cultură al spectatorilor și le cultivă un gust artistic ales. Locul principal în repertoriu trebuie să-l ocupe dramaturgia originală, care aduce pe scenă imagini din viața și lupta poporului nostru pentru construirea socialismului, eroi înaintați ai zilelor noastre, apropiați maselor de spectatori prin ideile, sentimentele și faptele lor. Piesele cu conținut socialist, și în primul rînd ceie originale, să prevaleze și în programarea curentă a repertoriului, pentru a se asigura pătrunderea lor cît mai largă ra rîndurile publicului.Hotărîrea cere conducerilor de teatre să-și îmbunătățească stilul de muncă, atrăgînd un activ larg de colaboratori din rîndul dramaturgilor și al oamenilor de cultură și artă în rezolvarea problemelor repertoriului, să-și întărească consiliile artistice și secretariatele literare, să organizeze discuții asupra spectacolelor cu piese originale de actualitate, la care să invite intelectuali, activiști ai organizațiilor obștești, oameni ai muncii.în hotărîrea plenarei se subliniază necesitatea organizării de către Consiliul teatrelor în colaborare cu Uniunea Scriitorilor, precum și de către A.T.M. și revista „Teatrul" a unor dezbateri privind problemele dramaturgiei originale și valorificarea ei scenică.Consiliul teatrelor va stimula, prin colaborare cu dramaturgii, realizarea unor piese cu tematică actuală, care să fie prezentate cu prilejul celei de a 20-a aniversări a eliberării patriei. în vederea promovării dramaturgiei originale, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă va acorda anual un premiu pentru cel mai bun spectacol cu o piesă originală de actualitate și pentru cea mai bună interpretare a unui erou contemporan din dramaturgia originală.Dezbaterile ședinței plenare a Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă au prilejuit un interesant și rodnic, schimb de păreri, o trecere în revistă a realizărilor mișcării noastre teatrale și a sarcinilor ce-i stau în față pentru realizarea unui repertoriu substanțial și variai, corespunzător marilor cerințe ale timpului nostru.
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Acțiuni pentru pace 
și dezarmarePARIS 28 (Agerpres). — La 27 a- prilie în Sala Mutualité din Paris, la inițiativa Uniunii franceze a foștilor combatanți și a altor organizații care reunesc pe participantă la cele două războaie mondiale, foștilor deținuți în lagărele de concentrare naziste, văduvelor și orfanilor, — rudelor victimelor celor două războaie, a avut loc un miting împotriva primejdiei războiului atomic.Etienne Nouveau, secretarul general al Comitetului invalizilor, profesorul Bicar, acad. Jean Rostan și alții, care au luat cuvîntul la miting, au scos în evidență necesitatea urgentă a desfășurării luptei pentru' încetarea experiențelor nucleare, pentru interzicerea armelor de exterminare în masă.Participanții la miting și-au exprimat hotărîrea de a obține succes în desfășurarea statelor generale pentru dezarmare/ convocate la 19

Corespondență din Viena

Dr. Schärf a fost reales președinte 
al Austriei

4 464 130) (socialist) la sută), voturiSchärf(55,411 813 787Kimmel (partidul

Alegerile prezidențiale din Austria s-au încheiat cu realegerea, la primul tur de scrutin, a actualului președinte al republicii, dr. Adolf Schärf, candidat al partidului socialist.Din totalul de 4 644 664 alegători înscriși (voturi valabile au obținut : 2 473 694 voturi Raab (populist) (40,63 la sută), „federalist european") 176 649 voturi (3,96 la sută). Partidul socialist, sprijinit de comuniști, a obținut astfel un succes, care a depășit
Cine tulbura apeleBERLINUL OCCIDENTAL 28 (A- gerpres). — Adepții vest-germani și vest-berlinezi ai politicii de intensificare a încordării în „orașul de front“ fac o mare zarvă în jurul planurilor de organizare în Berlinul occidental a unor noi ședințe provocatoare ale Bundestagului de la \ Bonn, deși asemenea planuri stîr- nesc obiecțiuni pînă și în rîndurile partenerilor nord-atlantici ai R. F. Germane. în scopul ațîțării continue a acestei zarve participanții la congresul organizației vest-berlineze

‘PORT AU PRINCE 28 (Agerpres). — Situația deosebit de încordată care domnește de cîteva zile în Haiti a luat o nouă întorsătură pre- cipitînd evenimentele. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, după valul de arestări din ultimele zile, la 27 aprilie forțele de poliție fidele președintelui Duvalier au ocupat ambasada Republicii Dominicane din capitala Republicii Haiti.Corespondentul din Port au Prin

li

Răsfoind presa străină

Haitienii sini „predestinați să suîere“?
După cum s-a anunțat, în Haiti a avut loc recent o tentativă de răstur

nare a dictatorului Duvalier. Complotul, pus la cale de un grup de ofițeri, a fost 
înăbușit. Agențiile de presă au anunțat că la 26 aprilie guvernul lui Duvalier a luat 
măsuri excepționale de siguranță pentru prevenirea unei lovituri de stat. Tot
odată, vineri dimineața s-a făcut o încercare de răpire a fiului președintelui Du
valier. Și în rîndurile ofițerimii s-au înregistrat semne de nemulțumire față de 
politica actualului președinte haitian. De curînd studenții haitieni au răspîndit 
în capitala țării, orașul Port-au-Prince, manifeste în care se spunea că „regimul 
tiranic al lui Duvalier se apropie de sfîrșit“. Intre studenți și poliție au avut 
loc ciocniri. Cîțiva manifestanți au fost uciși, iar un mare număr de studenți 
și profesori au fost arestați.

Revista americană „Life“ a consacrat un articol situației din Haiti.Cei 4 milioane de locuitori al acestei țări — scrie revista — au un venit 
anual în medie (această medie se

obține adunînd veniturile foarte mari ale celor avuți cu cele derizorii ale celor săraci — n.r.) mal mic decît venitul obișnuit săptă- 
mînal al unui muncitor din S.U.A. ;

în spate — un rid do militari, In față — un pistol mitralieră. Numai 
așa lese din palatul său dictatorul haitian Duvalier.

mai la Paris. Asistența a aprobat „declarația cu privire la primejdia războiului atomic".
★BERLIN 28 (Agerpres). — La 27 aprilie pe teritoriul fostului lagăr de concentrare nazist Buchenwald, transformat în monument al victimelor fascismului, a avut loc o în- tîlnire a foștilor deținuți ai acestui lagăr al morții și a participanților la mișcarea de rezistență din diferite țări. Ei s-au adunat aici pentru a cinsti memoria celor 56 000 de victime de la Buchenwald și pentru a consfinți încă o dată jurămîntul deținuților rămași în viață de a lupta împotriva tuturor încercărilor de reînviere a fascismului.Delegațiile au depus coroane de flori la mormintele victimelor de la Buchenwald. A avut loc un miting de doliu în cadrul căruia vorbitorii au îndemnat la luptă împotriva tuturor manifestărilor fascismului.

așteptările multor experți electorali. Pronosticurile lor, deși acordau în- tîietatea lui Schärf, afirmau că diferența de voturi fată de candidatul populist va fi mai mică și prevedeau chiar că va fi necesar un al doilea tur de scrutin.Imediat după aflarea rezultatelor alegerilor, anunțate la orele 21 la postul de televiziune de ministrul de interne, tineretul partidului socialist a demonstrat pe străzi che- mînd populația să-l salute pe președintele nou ales al republicii.
ȘT. DEJU

a U.C.D., care și-a încheiat lucrările la 27 aprilie, au adoptat o rezoluție în care au cerut organizarea în Berlinul occidental a unei ședințe a Bundestagului încă înainte de vacanța parlamentară de vară sau, în orice caz, înaintea sfîrșitului acestui an. După cum reiese din relatările apărute în ziarele vest-berlineze, și o ședință a conducerii P.S.D.G., care a avut loc la Bonn, a formulat la 27 aprilie o cerere în sensul organizării unor ședințe ale Bundestagului în Berlinul occidental.
rela-ce al agenției France Presse tează că poliția lui Duvalier a ocupat ambasada dominicană pentru a pune mîna pe cetățenii haitieni re- fugiați în urma represiunilor sînge- roase dezlănțuite de poliție.Ca urmare a ocupării ambasadei, Republica Dominicană a cerut la 28 aprilie convocarea imediată a Consiliului Organizației Statelor Americane (O.S.A.) pentru a lua în discuție situația care s-a creat.
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Sosirea lui Fidel Castro la Moscova
MOSCOVA. (De la corespondentul 

nostru).
Capitala Uniunii Sovietice a făcut 

o primire entuziastă lui Fidel Castro. 
Orașul împodobit în cinstea lui 1 Mai, 
și-a întregit hainele festive cu mii de 
steaguri ale Republicii Cuba, teritoriu 
liber al continentului american, cu 
portrete ale lui Fidel Castro, pancarte 
cu cuvinte de salut adresate oaspe
ților. Cu mult înainte de sosirea avio
nului, pe marea arteră moscovită Pros
pectul Lenin care duce la aerodrom, 
s-au adunat sute de mii de oameni.

sub teroarea poliției lui Duvalier, dictatorul statu-publică și cîteva fotogra- ilustrează „popularitatea“

din Haiti. Acesta își sprijină de fereastra portierei. Are pe trăgaci. In spate se află mitraliere și o cutie cu gre- Duvalier este așezat, pentru

In întîmpinare, pe aerodrom, au ve
nit N. S. Hrușciov și alți conducători 
ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic. 
Fidel Castro se îmbrățișează cu 
gazdele sovietice. îmbrățișează, de 
asemenea, pe Gagarin și Nicolaev, cei 
doi cosmonauți care au ținut, de ase
menea, să-l întîmpine la aerodrom.

Coloana de mașini este salutată 
cu urale și aplauze, cu fluturări de 
steaguri. In Piața Roșie, oaspeții din 
Cuba, împreună cu conducătorii 
P.C.U.S. au intrat în mausoleul lui 
Lenin pentru a aduce prinosul lor de 

Mitingul din Piațaoamenilor sovietici. Ei au fost alături de ea în zilele îngrijorătoare din octombrie anul trecut, ei aprobă pe de-a întregul cele cinci puncte formulate de guvernul revoluționar al Cubei. Puteți fi convinși, dragi prieteni, că poporul sovietic va fi totdeauna alături, umăr la u- măr, cu poporul cuban în lupta lui dreaptă și nobilă pentru asigurarea independenței sale, pentru înfăptuirea idealurilor socialiste.Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov a fost subliniată de aplauze.Apoi a luat cuvîntul Fidel Castro. Pentru noi — a declarat Fidel Castro — această vizită în Uniunea Sovietică nu constituie numai prin ea însăși un fapt emoționant, ci reprezintă un uriaș interes economic, politic și istoric . El a subliniat că prima impresie — după șederea de 24 de ore în Uniunea Sovietică — nu este în favoarea dușmanilor Cubei și ai Țării Sovietice. Dacă dușmanii noștri vor să se legene în iluzii este treaba lor.Realizările Uniunii Sovietice au fost posibile, știm aceasta, datorită credinței neclintite, fermității și tenacității poporului acestei mari țări. Noi, revoluționarii, vedem clar a- ceasta și sîntem entuziasmați.Proletariatul din fosta Rusie a deschis în fața lumii perspective cu totul nemaiîntîlnite. El a schimbat întregul curs al dezvoltării istoriei și a făcut posibile lucruri care înainte erau de neconceput.Mulți se întreabă cum a fost posibilă săvîrșirea revoluției cuba- ne. Cum a devenit posibil să se să- vîrșească o cotitură atît de radicală într-o țară atît de mică, slab dezvoltată din punct de vedere economic și care se afla sub cizma yankeilor.Noi nu vom uita niciodată că revoluția cubană a devenit posibilă tocmai pentru că cu mult înainte a fost săvîrșită revoluția rusă din anul 1917. Fără existența Uniunii Sovietice nu ar fi fost posibilă revoluția socialistă din Cuba. Aceasta nu înseamnă cîtuși de puțin că revoluția cubană a fost înfăptuită de U.R.S.S. Aceasta înseamnă că fără existența U.R.S.S. imperialiștii ar fi sugrumat orice revoluție de eliberare națională din America Latină.Vorbitorul a amintit că atunci cînd imperialiștii au sistat, cu o impertinență fără precedent, achizițiile de zahăr, chiar și numai acest lucru ar fi fost suficient pentru a pune capăt revoluției, deoarece ar fi provocat foamete și dezorganizare în țară. Dar atunci ne-a venit în ajutor’ U.R.S.S. care a cumpărat zahăr de la noi. Cînd imperialiștii au încetat livrările de petrol, acest lucru ar fi fost suficient pentru a se da o lovitură de moarte economiei naționale a țării. Dar atunci Uniunea Sovietică ne-a trimis petrol.Cubanii, a subliniat vorbitorul, au reușit să-i zdrobească pe interven-
o In întreaga lumo cm avut loc 

numeroase mitinguri de protest 
împotriva odioasei crime a re
gimului franchist — asasinarea 
Iul Julian Grlmau. In fotografia de sus : un miting de protest care 
a avut loc la Paris.

• La New York a avut loc o 
demonstrație împotriva majorării 
impozitelor pe mărfurile de con
sum (fotografia de jos). 

ATENA. Atașatul cultural al am
basadei R. P. Romîne la Atena, 
Mircea Andrei, a oferit în dar, în 
numele Bibliotecii Centrale de Stat 
din București, un număr de cărți și 
publicații cu caracter științific, lite
rar și artistic, bibliotecii municipale 
din orașul Hania (insula Creta). lu
minarea darului a avut loc într-un 
cadru festiv la sediul primăriei ora
șului, în prezența prefectului orașului, 
Papioani, .a primarului Skalas, a 
membrilor Consiliului municipal, pre
cum și a altor persoane oficiale din 
oraș. Acest dar, a arătat primarul 
Skalas, constituie un simbol al prie
teniei dintre poporul romîn și po
porul grec și el va contribui la o și 
mai bună cunoaștere dintre cele două 
popoare.

Primarul orașului a oferit apoi un 
cocteil celor prezenți.

NEW YORK. Agenția Associated Press anunță că șase studenți africani, care învață la Universitatea Lincoln . (statul Delaware), au fost arestați în seara de 26 aprilie, după ce au încer-

recunoștință întemeietorului Partidu
lui Comunist și statului sovietic.

Urale nesfîrșite izbucnesc atunci 
cînd Fidel Castro apare, împreună cu 
conducătorii P.C.U.S., în fața mau
soleului. Acolo Fidel Castro primește 
raportul gărzii de onoare. Răsună so
lemn imnurile de stat ale Cubei și 
Uniunii Sovietice și se aud salve de 
tun. Lui Fidel Castro îi sînt prezen
tați membrii corpului diplomatic. 
Aplauze furtunoase au subliniat cu
vântările rostite de N. S. Hrușciov și 
de Fidel Castro.

Rosieționiști la Playa Giron, datorită a- jutorului Uniunii Sovietice și întregului lagăr socialist. El a denumit acest ajutor o frînă puternică care a oprit agresiunea. Exemplul Cubei a arătat că orice popor mic poate să lupte pentru o viață mai bună, convins fiind că imperialiștii nu pot să-l înăbușe fără a rămîne nepedepsiți.Vorbind despre Uniunea Sovietică, Fidel Castro a declarat că aici el a văzut un popor constructor și și-a exprimat convingerea că noul program al P.C.U.S. va fi îndeplinit, că actuala generație de oameni sovietici va trăi în comunism.Omenirea, a spus el, arc toate motivele să fie optimistă, să fie convinsă că forțele progresului și ale păcii vor triumfa asupra forțelor reacțiunii și războiului. Nikita Hrușciov și-a exprimat astăzi în cuvîntarea sa convingerea că revoluția cubană va triumfa. Și noi sîntem convinși că așa va fi !Ultimele cuvinte ale lui Fidel Casțro — „Patria sau moartea!“ „Vom învinge!“ — au fost întîm- pinate cu ovații furtunoase.
Imagini din viața internațională

■■
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cat să cumpere bilete de intrare la un cinematograf din orașul Wilmington, care refuză să permită accesul negrilor. Potrivit agenției, cei șase studenți originari din Etiopia, Nigeria, Kenya și Tanganica, urmează să apară în fața unui complet de judecată sub acuzația de „tulburare a ordinii publice“.
TRIPOLI. Printr-o declarație a regelui Idris al IlI-lea în Libia a fost desființat sistemul administrativ federal și s-a proclamat stat unitar. în locul celor trei provincii existente în prezent — Tripolitania, Cyrenaica și Fezzan — vor fi create regiuni administrative.
LONDRA. La Londra au început pregătirile în vederea tratativelor care urmează să înceapă săptămîna viitoare pentru acordarea autoguvernării locuitorilor arhipelagului Bahamas, colonie a Marii Britanii situată în regiunea Mării Caraibilor. După cum transmite agenția Associated Press, în capitala Angliei a sosit guvernatorul insulelor Bahamas, Robert Stapledon, alți 14 li
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Cosmos 16"—un nou satelit artificial 
al Pămîntului lansat in U. R. S. S.MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 28 aprilie în Uniunea Sovietică » fost lansat un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-16“. în comunicatul agenției TASS cu privire la această lansare se spune :„La 28 aprilie 1963 în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-16“. La bordul satelitului este instalat aparatajul științific destinat continuării explorării spațiului cosmic în cadrul programului anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962. ,Satelitul s-a plasat pe o orbită cu următorii parametrii : perioac inițială de revoluție — 90,4 minute, distanța maximă de suprafața Pămîntului (la apogeu) — 401 km, distanța minimă (Ia perigeu) — 207 km, unghiul de înclinație a orbitei în raport cu planul Ecuatorului — 65 grade 01 minute.în afara aparatajului științific, la bordul satelitului s-au montat un emițător radio care funcționează pe frecvența 19,996 Mhz, un sistem radiotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor orbitei și un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor referitoare la funcționarea dispozitivelor și a aparatajului științific.Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează normal. Centrul de coordonare și calcul prelucrează informațiile recepționate“.
Proteste împotriva asasinării 

lui Julian GrimauGENEVA 28 (Agerpres). — La 27 aprilie la Geneva a avut loc un mare miting de protest împotriva asasinării gloriosului fiu al poporului spaniol Julian Grimau. Reprezentanții diferitelor partide care au luat cuvîntul la miting au cerut să se pună capăt fărădelegilor sînge- roase ale regimului franchist și să fie eliberați toți deținuții politici spanioli.Mitinguri de protest au avut loc, de asemenea, la Zürich, Lausanne și în alte orașe ale țării.
★PARIS 28 (Agerpres). — într-un interviu acordat unui redactor al ziarului „L’Humanité Dimanche", cunoscutul poet spaniol Marcos Ana, care a fost deținut timp de 23 de ani în închisorile franchiste și a fost condamnat de două ori la moarte, a declarat că adevărata cauză a asasinării mișelești a lui Julian Grimau constă în descompunerea regimului franchist,. speriat de creșterea opoziției naționale.Graba cu care a fost executat

deri ai celor patru partide politice din această țară urmînd să vină în zilele următoare. Potrivit agenției, în cursul tratativelor se așteaptă să fie luată în discuție problema transferării împuternicirilor guvernatorului englez unei a- dunări constituante.
ROMA. Alegerile parlamentare clin Italia au început duminică la orele 8 dimineața. Birourile de votare s-au închis la orele 21. Ele se vor redeschide astăzi, luni, la orele 8 dimineața, și se vor închide definitiv la orele 14. Primele rezultate vor fi cunoscute în cursul zilei de astăzi. Rezultatele definitive ale alegerilor vor fi anunțate marți dimineața.
LONDRA. La 28 aprilie a părăsit Londra ministrul afacerilor externe al Angliei, Home, care va face o călătorie prin țările Orientului Apropiat și Mijlociu. El va vizita Ankara, Caraci, unde va lua parte la sesiunea Consiliului ministerial al C.E.N.T.O., și Teheran.

Julian Grimau este fără prededen* * . a spus Marcos Ana în continu? Nu am văzut un caz asemănător .. i cei 23 de ani cît am fost deținut în închisoare. Executarea lui .Julian Grimau este un asasinat premeditat.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — Sa- lutînd pe Fidel Castro și pe tovarășii lui de luptă, Nikita Hrușciov a spus : Exprimăm admirația noastră față de curajul și dîrzenia poporului cuban, față de înaltul lui spirit revoluționar. Ne bucurăm în mod deosebit de a avea prilejul să salutăm pe solii primei revoluții socialiste de pe continentul american în istorica Piață Roșie.Revoluția cubană este o revoluție cu adevărat populară. Ea a ridicat masele cele mai largi alepoporului la creația istorică conștientă. Aceasta este o revoluție a oamenilor muncii înfăptuită pentru oamenii muncii. în cursul revoluției cubane au fost înfăptuite într-un termen scurt prefaceri so- cial-politice în urma cărora, oamenii muncii au devenit stăpîni cu depline puteri ai țării lor.Cuba eroică nu este singură în lupta ei. De partea ei se află simpatiile și sprijinul U.R.S.S., ale tuturor țărilor comunității socialiste, ale forțelor progresiste din lumea întreagă. Cuba revoluționară este un far care indică tuturor popoarelor Americii Latine calea spre progres, libertate și fericire. Tocmai de aceea imperialiștii luptă cu atîta furie împotriva revoluției cubane.Comentînd declarațiile imperialiștilor americani potrivit cărora Cuba ar amenința securitatea S.U.A., șeful guvernului sovietic a subliniat: „Adevărul constă în aceea că Cuba nu amenință Statele Unite, ci cercurile imperialiste din S.U.A. încearcă să smulgă poporului cuban cuceririle lui revoluționare“.Adresîndu-se Iui Fidel Castro, N. S. Hrușciov a spus că oamenii sovietici sînt gata, ca frați buni, să împărtășească bogata experiență a construcției socialiste, acumulată în istoria aproape semiseculară a statului sovietic.Vorbitorul a amintit faptele de eroism în muncă ale poporului sovietic care a supus fluvii puternice, a pus stăpîmre pe forța atomului, a pătruns primul în lume în Cosmos.în zilele noastre, chemarea înflăcărată a comuniștilor : „Proletari din toate țările, uniți-vă 1“ răsună cu o deosebită vigoare, deoarece frontul luptei împotriva imperialismului se lărgește mereu, cuprinzînd toate țările și continentele.Poporul sovietic acordă un ajutor frățesc tuturor popoarelor care luptă pentru libertatea și independența lor, tinerelor state independente din Asia, Africa și America Latină. Oamenii sovietici sînt mîn- dri că în decursul întregii istorii a puterii sovietice ei au purtat totdeauna sus drapelul roșu al solidarității proletare.Cuba revoluționară — a spus vorbitorul — este apropiată și scumpă 

procentul șomajului este extrem de mare. In prezent, ca și în trecut, domnește o dictatură sîngeroasă. Masele aflate în mizerie trăiesc din■ 1957François lui Haiti.Revista fii, care dictatorului. Acesta iese din palatul său, care este o adevărată fortăreață, numai înconjurat de o puternică escortă... „Șapte polițiști“ se reped pe ușile palatului prezidențial din Port-au-Prince. Ei se aliniază în spatele unei duzini de motocicliști. La fiecare fereastră apar țevile puștilor, iar soldații, care le mînuiesc, ochesc spre mulțime. Poliția este prezentă pretutindeni. Apare o mașină înțesată cu arme. Lîngă șofer, și el înarmat, stă unul din șefii armatei arma mîna două nade.mai multă siguranță, în mijloc, între soția sa și comandantul gărzii prezidențiale. Pe genunchi, Duvalier are gata pregătit un revolver.„Life“ arată în continuare că în urmă cu șase ani, cînd a venit la putere Duvalier, se părea că acesta va schimba ceva în situația dezastruoasă a țării. Curînd însă s-a văzut că el urmează calea predecesorilor săi, guvernanți de aceeași teapă. „Duvalier, scrie revista, a proclamat un „program de austeritate“. El continuă să sporească impozitele și să instituie altele noi. Mizeria îl înconjoară, oamenii din țara sa mor în floarea vîrstei, răpuși de toț felul de boli. Dar Duvalier e departe de toate acestea. Haitienii — spune el cu convingere — sînt predestinați să sufere“.

Poetul antifascist a subliniat că atita timp cît în Spania se va menține actuala situație, regimul franchist va continua să rămînă un focar de primejdie nu numai pentru spaniolii înșiși, ci și pentru cauza păcii. El a lansat un apel fierbinte la lupta pentru libertatea poporului spaniol.în același ziar a apărut o scrisoare adresată redacției de Angela Grimau, văduva eroicului fiu al poporului spaniol, în care se spune printre altele : Fie ca sîngele vărsat de Julian Grimau să fie cel din urmă ! Fie ca generalul Franco .să fie izgonit din societatea civilizată !... Dorința mea cea mai fierbinte este- ca în Spania să domnească, pacea, ca țara mea să poată trăi în condițiile unei orînduiri democratice.

MANAGUA. Circulația din capitala Republicii Nicaragua, Managua, precum și din orașele Leon, Chinan- dega și Matagalpa a fost paralizată la 27 aprilie, ca urmare a grevei șoferilor de autobuze declarată în semn de protest împotriva hotărîrii patronilor de a concedia pe muncitorii care au cerut mărirea salariilor. Sindicatul șoferilor de autobuze a anunțat că, dacă muncitorii concediați nu vor fi reprimiți la lucru, greva se va extinde în întreaga țară.
LONDRA. „Sprijinul vostru poate elibera 1100 de bărbați și femei care zac de mulți ani în închisorile din Grecia“, se spune în manifestele „Ligii pentru democratizarea Greciei“ difuzate vineri la Londra. Liga cheamă populația Angliei să ia parte la demonstrațiile de protest împotriva măsurilor polițienești ale guvernului Greciei.
LUANDA. Ploile torențiale care au 

căzut zilele acestea asupra capitalei 
Angolei au inundat pentru a doua oară ■ 
în cursul unei singure luni cartierele 
orașului, provocînd serioase pagube 
materiale. Mijloacele de comunicație 
și aprovizionarea populației cu apă 
potabilă au fost întrerupte.


