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Tineri crescători
de animale

în întrecere
O experiență interesantă a organizației U. T. M. 
din sectorul zootehnic al G.A.C. Teslui-Slatina 
în organizarea întrecerii socialiste
Principalul rezultat 
continuă creștere
Cit valorează schimburile de experiență

giaticul producției în

rivit de sus, de pe dealul din 
preajmă, sectorul zooteh
nic al gospodăriei colective 
din Teslui, cu grajdurile sale 
prelungi, pare o mică așezare 
tăcută. Din cînd în cînd se 
aud glasurile îngrijitorilor

care îndeamnă vacile la adăpat sau la o 
plimbare peste cîmpia albă... Apoi iarăși 
se lasă liniștea...

CunoscînQU-i însă pe îngrijitori, pe cei 
14 crescători de animale care se întrec 
pentru obținerea unei producții tot mai 
mari de lapte, vei auzi și tumultul fapte
lor și întîmplărilor atît de interesante 
din munca lor de fiecare zi.

încă din primăvara anului trecut _ în 
sectorul zootehnic al acestei gospodării 
s-a organizat întrecerea socialistă. De 
întrecere se ocupă organizația U.T.M. 
din sector îndrumată de organizația de 
partid. Faptul e și firesc : cei mai multi 
îngrijitori de animale sînt tineri. Există 
însă și cîțiva oameni în vîrstă, cu o expe
riență bogată, gata oricînd să dea o mină 
de ajutor acolo unde li se cere și lucrul 
acesta își are însemnătatea sa în bunul 
mers al întrecerii. Vorbind despre între
cerea socialistă din sectorul zootehnic, 
despre împrejurările in care s-a născut 
ideea organizării ei, tovarășul Pavel 
A. loan, președintele gospodăriei, por
nește în explicații de la ceea ce este, de 
fapt, esențial: producția.

— N-aveam numai impresia ci chiar 
așa stăteau lucrurile : producția de lapte 
era sub posibilități. Mai mult de 1 600 
litri pe cap de vacă furajată nu reușeam 
să obținem ! (Frămintarea președintelui 
capătă temeiuri și mai profunde dacă 
ne gîndim că o producție bună începe 
abia la 2 000—2 200 1). Cu toate astea 
se părea că munca în sectorul zootehnic 
decurgea în condiții satisfăcătoare. în- 
tr-o ședință de analiză s-a văzut însă că 
mulgătorii nu respectau întrutotul regu
lile zootehniei; unii nu dădeau toată 
atenția programului de grajd, nu respec
tau întocmai orele de furajare, muls, 
adăpat etc.; alții socoteau că ceea ce fac 
ei e suficient. Nu se găsise întotdeauna 
cadrul cel mai potrivit pentru ca oamenii 
cu o experiență bună în creșterea ani
malelor s-o împărtășească cu convingere 
și celorlalți ; nu se crease acel climat al 
întrajutorării și' întrecerii pasionante. Și 
nu se poate spune că oamenii nu și-ar fi 
dorit rezultate bune în munca lor !

întrecerea socialistă — organizată la 
indicația comitetului de partid — avea 
să stringă, ca într-un șuvoi, experien
țele, talentul, spiritul gospodăresc, setea 
de cunoștințe noi în materie de creștere 
a animalelor, dorința — în primă și ul-

timă instanță — de a obține o producție 
mare de lapte pentru gospodăria colec
tivă. Ea a trezit de la început interesul 
tuturor mulgătorilor. Angajamentul con
cret, pe fiecare lot, avea el însuși o pu
ternică forță mobilizatoare : producția 
globală de lapte planificată avea să 
crească de la 278 000 1 la 328 000 1, iar pe 
cap de vacă furajată de la 1 700 1 (cît a 
fost planificat) la 2 000 1 I (Adică o pro
ducție bună, așa cum o doreau colecti
viștii).

— Ramînea acum ca mulgătorii să se 
țină de cuvînt

— Și s-au ținut ?
Președintele zimbi:
— Toți mulgătorii și-au îndeplinit an

gajamentul.
— Cei mai mulți l-au și depășit — a- 

dăugă secretarul organizației U.T.M. din 
sector, Ștefan Gavrilă. un tînăr brunet, 
de 18 ani. Constantin Bușă, Marin Fie
rarii, Constantin Cîța. utemiști, au obți
nut o producție de 2 200 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, iar Iile Drăgonu de 
2 600 litri !

— Dar dumneata? l-am
— Eu ? Cum să spun...
— Ștefan — interveni 

președintele — a obținut 
mai mare : 2 700 litri !

Deschidem registrele contabile: în 
urma îndeplinirii angajamentului în în
trecerea socialistă și a depășirii acestui 
angajament gospodăria a obținut o pro
ducție medie nu de 2 000 1 (cît se tota
liza cu angajamente cu tot) ci de 2 207 1 
lapte pe cap de vacă furajată !

Cum s-au luat angajamentele, de la ce 
bază s-a pornit în stabilirea lor ? Să 
explicăm, folosind exemplele din acest 
an. Se știe că producția de lapte planifi
cată pe gospodărie pentru fiecare vacă 
furajată este o producție medie ; înseam
nă, deci, că de la animal la animal și de 
la lot la lot, ea diferă. E și firesc, doar 
vacile nu sînt mașini. în sectorul zooteh
nic al G.A.C. Teslui s-a făcut, însă, 
odată cu organizarea întrecerii, lo
tizarea : vacile cu producții de lapte 
apropiate au fost grupate în același lot. 
De pilda dintr-un lot fac parte vacile 
care dau anual între 1 600—1 800 1, din- 
tr-alt lot cele care dau între 2 000— 
2 200 1. dintr-altul intre 2 500—2 800 1 
etc. Prin urmare și planul de lapte al 
fiecărui lot se stabilește în funcție de 
potențialuL.de producție al vacilor din 
care este alcătuit. Și tot în funcție de a- 
cest potențial se stabilește și angajamen
tul concret pe care mulgătorul și-l ia în 
întrecerea socialistă. Este evident, că atît

VASILE BĂRAN
(Continuare în pag. a 11-a)

Micii mînuitori de păpuși, prezintă spectatorilor din sala de 
spectacole a Palatului pionierilor din Capitală o nouă piesă.
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Prin procedee modeme
La jumătate din 

mărul cuptoarelor 
la. laminorul bluming 
al Combinatului side
rurgic Hunedoara, se 
folosește un procedeu 
avansat 
constă

nu
de

de lucru care 
în evacuarea

în stare lichida a zgu- 
rei ce se formează în 
timpul încălzirii lin- 
gourilor de oțel. Efec
tul economic al apli
cării acestui procedeu 
se concretizează în ri
dicarea productivită
ții cuptoarelor în me-

die cu io la sută și 
în reducerea cu mai 
mult de 12 procente a 
timpului de încălzire a 
metalului. Totodată se 
economisesc lunar a- 
proape 100
cocs mărunt și 
materiale.

tone de 
alte

de

Peste 137 garnituri

mobilă și piese separate
Din cele peste 137 garnituri și 

piese separate, propuse pentru 1964 
spre omologare de creatorii de 
mobilă din cadrul unităților Minis
terului Economiei Forestiere, 90 ti
puri au fost omologate pînă în pre
zent. Modelele omologate și co
mandate de Ministerul Comerțului 
Interior urmează a fi lansate în 
producție la diferite fabrici. O 
parte din ele vor apărea în maga-

zine în cursul trimestrului I, iar o 
altă parte în trimestrul III (lunile 
iulie și august). Astfel urmează să 
se execute de către fabrici 14 gar
nituri (dormitoare, camere combi
nate, camere de zi, bucătării și 
garnituri de hol) precum și un nu
măr de 24 piese separate (canapele 
extensibile, fotolii, scaune, bibli
oteci etc), toate din noile tipuri 
omologate.
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9 Cercul literar în 
uzină

• Cucerind interesul 
auditoriului

Proletari din toate țările, unițî-vă!

cînteia — „Mondialele” de 
handbal în 7

— Spartachiada repu
blicană

— Artiști pe gheață
• Un interesant spec

tacol de estradă
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O Spectacol

întrebat

de astă dată 
producția cea

Organ Central al Uniunii Tineretului
tineretului

cu piesa

Regele Lear“ prezentat
o

o
A,

A
i (Agerpres)

I. MARIA

Cursuri pentru cadre

I de conducere din G.A.C

I

de Teatrul „Shakespeare"

c

u
A

ilnio Ia redacție 
ne sosesc vești din 
care aflăm că in 
alte numeroase co
lective de muncă 
au fost acordate 
de către sindicate 

de fruntași în in- 
socialistă pe anul

distincțiile 
trecerea 
1363. La Hunedoara și Reșița, 
București și Ploiești, peste tot 
în țară printre cei ce s-au do
vedit a fi „cei mai buni dintre 
cei buni" sînt și numeroși ti
neri. Titlul de fruntaș este o 
răsplată binemeritată a contri
buției pe care tinerii mineri, 
oțelari. constructori de mașini 
și utilaje, făuritori de nave, 
mecanizatori o aduc zi de zi 
la îndeplinirea cu succes a 
sarciniicr de plan. Caracteris
tica activității lor in producție 
este respectarea cuvînfului dat, 
îndeplinirea e- 
xem piară 
propriilor lc 
angajamente.

Și, ceea ce este 
la fel de impor 
tant. fruntașul 
ajută in perma
nență și pe cei
lalți tovarăși 
de muncă, pen
tru a obține re
zultate cit mai 
bune în pro
ducție.

Organizațiile 
U.TJt, au acu
mulat o bogată 
experiență in dezvoltarea spi- 
ritului de răspundere, in culti
varea la tineri a unei atitudini 
înaintate față de muncă. Sar- 
eipj însemnate stau și în acest 
an in fața colectivelor din fa

it

Lucrările construcției barajului de pe Valea firizei din zona Baia Mare avan
sează într-un ritm susținut. Prin construirea acestui baraj va crește debitul de apă, 
satisfăcîndu-se astfel necesitățile tot mai mari de consum ale unităților industriale 
din regiune. In plus, se vor crea rezerve, dînd posibilitatea astfel să fie irigate peste 
1 000 hectare de terenuri agricole.

In spatele barajului se va crea un lac de acumulare cu un volum de circa 17 
milioane metri cubi de apă. In aval se va înălța al doilea baraj, mai mic, care va 
avea o putere instalată de 4 000 kilowați și va putea produce peste 10 milioane kWh 
anual.

Foto : AGERPRES

IMBOLD SPRE
NOI SUCCESE

brici și uzine, șantiere de con
strucții, de pe ogoare. Organi
zațiile U.T.M. trebuie să-și facă 

un titlu de 
cinste din an
trenarea cit 
mai activă a ti
nerilor la înde 
plinirea cu suc
ces a angaja 
mentelor stabi
lite în întrece
rea socialistă. 
Exemplul frun 
lașilor să fie 
urmat de toți 
tinerii, fiecare 
să lupte pentru 
ca lună de lună 
sa-și îndepli 
nească exem

plar sarcinile de producție, 
contribuind, astfel, la rea
lizarea angajamentelor pe care 
colectivele din care fac parte 
și le-au luat în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a elibe
rării țării noastre.

★ ........ -

n secția III cazange
rie a sectorului chi
mic de la Uzinele 
„Grivița Roșie", cele 
13 grupe sindicale 
și-au declarat frun
tașii în întrecerea

socialistă. Momentul solemn al în- 
minării steluțelor roșii a fost 
trăit din plin nu numai de cei pe 
pieptul cărora străluceau acestea, 
ci de întreg colectivul de muncă. 
„Sînt doar fruntașii noștri, tova
răși de muncă*. Cuvintele de fe
licitare au fost rostite din inimă, 
cu toată căldura. Și cei care 
vorbit despre fruntași, aceștia 
șiși, au pomenit întîi numele 
lectivului. Un colectiv harnic 
priceput care lună de lună își 
ganizează tot mai bine 
obține succese în întrecerea socia
listă. Pe întreaga secție, în cele 
două luni care au trecut de la în
ceputul anului, planul producției- 
marfă a fost realizat în proporție 
de 108 și respectiv 137 la sută. La 
obținerea acestor succese munca 
însuflețită a colectivului a fost a- 
jutată de o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice. La dezbaterea 
cifrelor de plan s-a hotărît crea
rea unui decalaj între diferitele a- 
teliere ale secției. Acum, decalajul

existent, realizat printr-o pregăti
re minuțioasă a planului cu 15 
zile înaintea fiecărei luni, asigură 
o producție ritmică. Și astfel, la 
controlul tehnic ajung produse de 
cea mai ’ bună calitate.: pe cele 
două luni nici un rebut. Firește, se 
mai poate vorbi și de alte măsuri : 
îmbunătățirea fluxului tehnologic 
la centrul de pregătire-debitare,

au 
în- 
co-

Și 
or- 

munca,

i
i

Luni seara, Teatrul „Royal Sha
kespeare- Company", care între
prinde, un turneu în țara noastră 
cu prilejul aniversării a 400 de ani 
de la nașterea lui Shakespeare, a 
prezentat, pe scena Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne 
spectacolul cu piesa „Regele Lear".

La spectacol au asistat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Apostol, Alexandra Moghio- 
roș, Leonte Răutu, Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, membri, ai Consiliului 
de. Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
știință, artă și cultură, un nu
meros public.

Au fost prezenți James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Brita
nii la București, șefii altor misi-

uni diplomatice acreditați în țt P. 
Romîna și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Spectacolul este pus în scenă 
de regizorul Peter Brook, iar ro
lurile principale au fost interpre
tate de actorii Paul Scofield (re
gele Lear), Jrene Worth, Pauline 
Jameson, Diana Rigg, Alec McCo- 
wen, Tom Fleming, John Laurie, 
lan Richardson.

In pauză, conducătorii de stat 
s-au întreținut cu principalii inter
pret și cu membrii conducerii co
lectivului Teatrului „Royal Shake
speare Company”..

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor englezi 
le-au fost oferite flori din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, 
Gheorghiu-Dej.

Gheorghe

Duminică diminea
ța au plecat în ■ ex
cursie pe Valea Pra
hovei, peste 400 . de 
tineri din întreprinde
rile raionului 1 Mai, 
cursanți ai cercului de 
învățămînt politic 
U.T.M. „Să ne cunoaș-

tem patria socialistă", 
însoțiți de propagan
diști, secretari ai or
ganizațiilor U.T.M., 
particip anții la ex
cursie au vizitat „Mu
zeul Dofiana**, „Mu
zeul Peleș", Muzeul 
„N. Grigor eseu" din 
Cîmpina.

Or,gdnizflf2f 'de co
mitetul raional-U.T.M., 
excursia' vine în spri
jinul cursanților pen
tru a. aprofunda cu
noștințele acumulate 
în timpul anului de 
studiu.

Paralel cu pregătirile ce se 
fac pentru campania agricolă 
de ■primăvară, se desfășoară în 
prezent cursuri de pregătire a 
cadrelor de conducere pentru 
diferite sectoare de activitate.

Aproape 600 de președinți 
și brigadieri din regiunea Ol
tenia urmează în prezent 
cursuri cu durata de 5 luni or
ganizate la Craiova^ Caracal, 
Calafat, Poiana Mare, Ișalnita 
și Nădejdea, pregătindu-se în 
special în domeniile zootehnic, 
legumicol, pomicol, viticol. 
Totodată au fost înființate 
cursuri pentru contabili. cu 
durata de 5 pînă la 10 luni.

La Casa agronomului din 
Timișoara cursurile de pregă
tire pentru cadrele de condu
cere au fost urmate pînă în 
prezent de peste 240 de ingi
neri din G.A.C.

Un număr mare de pre
ședinți, ingineri, medici vete
rinari, brigadieri ai G.A.C. din 
regiunea Dobrogea urmează în 
prezent cursurile de pregătire 
organizate pe lîngă Casa agro
nomului din Constanța și cen
trele agricole de la Cernavodă, 
Poarta Albă și Nazarcea.

(Agerpres)

Foarte mulți dintre ei sînt tineri. 
Tînăr este și cazangiul Ion Bică de 
la centrul I și inginerul Fogel E- 
meric (inginerii și tehnicienii sec
ției au dat în această perioadă 
sprijin direct tuturor brigăzilor și 
în toate schimburile) și cazangiul 
Constantin Dobre.

Din grupa 9 am notat numele a 
cinci fruntași pe care fotoreporte-

Pasiune
și vrednicie
îmbunătățirea transportului. La 
cazangerie, ca în întreaga uzină, 
s-a acordat în această perioadă o 
atenție mai mare introducerii teh
nicii noi, răspîndirii tehnologiei a- 
vansate. Cei care au fost în pri
mele rînduri în introducerea nou
lui, care au pășit primii la cursu
rile de ridicare a calificării, au fost 
firește cei care au primit steluța 
roșie de fruntaș.

ral vi-i prezintă m imaginea de 
sus. De la stînga la dreapta : 
Gheorghe Neagu, șeful brigăzii 
(brigada lor a primit Diploma de 
brigadă fruntașă în întrecerea so
cialistă pe anul 1963), apoi Nico
lae Zamfir, Toma Stoian, Petre 
Baican și Marin Bîlbae. Priviți-le 
zîmbetul, strălucirea ochilor. Emo
ția primului moment cînd pe piept 
le-a fost aninată steluța roșie s-a

transformat în hotărîrea de a 
munci și mai bine. Pînă a ajunge la 
succesele de astăzi, n-a fost ușor. 
Răspîndirea sistemului de lucru pe 
fază, unde împărțirea membrilor 
brigăzii a fost astfel făcută ca u- 
nul sau doi cazangii care stăpînesc 
bine meseria să răspundă de or
ganizarea muncii, întrajutorarea, 
respectarea strictă a procesului 
tehnologic, iată cîteva din ele
mentele care au asigurat succesele 
de astăzi. „Pentru viitor — spu
nea unul dintre fruntași — avem 
sarcini și mai mari. în secția noa
stră a crescut tehnicitatea, dar au 
crescut și exigențele noastre față 
de calitatea lucrărilor pe care le 
facem. Trebuie să învățăm necon
tenit să stăpînim cit mai bine teh
nica nouă".

Sînt cuvintele Iui Nicolae Zam
fir, dar ele au fost rostite și de 
ceilalți fruntași. Cinstea și prețui
rea muncii creatoare obligă la noi 
realizări, însuflețește întregul co
lectiv spre noi succese în întrece
rea socialistă ce se desfășoară în 
cinstea celei de a XX-a aniversări 
a Eliberării patriei noastre.

V. CONSTANTINESCU

TELEGRAME
Excelentei Sale

Domnului GHEORGHE GHEORGH1V-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Mulțumesc Excelentei Voastre și-Consiliului de-Stat al 

Republicii Populare Romîne pentru amabilul dv. mesaj de 
bune urări de ziua Republicii noastre. Folosesc acest prilej 
pentru a vă transmite urările noastre cele mai bune pen
tru bunăstarea Excelentei Voastre și pentru progresul con
tinuu și fericirea poporului romîn.

S. RADHAKRISHNAN 
Președintele Indiei

Excelentei Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Guvernul și, poporul Indiei mi se alătură în a exprima 

Excelenței Voastre sincerele noastre mulțumiri pentru ama
bilul mesaj de bune urări trimis la cea de-a XlV-a aniver
sare a zilei Republicii noastre.

JAWAHARLAL NEHRU 
Primul ministru al Indiei
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„Mondialele" de handbal în 7

R.P.R. — Japonia: 36-12

p
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PARDUBICE (prin telefon). — Așa. 
cum era de așteptat, întrecerile din 
cele 4 serii ale campionatului mondial 
rie handabl în 7 care s-au încheiat 
luni seara în orașele GottwaXdov, 
Bratislava, Praga și Pardubice au con
firmat buna pregătire a tuturor celor 
16 echipe care și-au disputat califi- 
cwrea pentru semifinale. Evident, s-au 
înregistrat și unele rezultate surpriză 
m raport cu evoluția anterioară ale 
unora dintre echipe. Printre acestea 
amintesc victoria Japoniei asupra 
Norvegiei, infringer ea echipei R. F. 
Germane și în mod special rezultatul 
favorabil islandezilor în partida eu 
Suedia — echipă pretendentă la pri
mul loc.

Cu toate acestea, pentru semifinale
le care încep miercuri in sala parcului 
Tulius Fucik din Praga, s-au calificat 
pînă la urmă echipele favorite.

De un interes deosebit s-au bucu
rat în aceste zile jocurile din seria D 
disputate la Pardubice, serie din care 
a făcut parte și reprezentativa R. P. 
Romîne. Handbaliștii romini au reușit 
în primul meci să obțină victoria in 
fața formației U.R.S.S. a cărei apăra
re bine organizată s-a îmbinat cu un 
foc de atac tactic superior celui pres
tat de handbaliștii sovietici la Bucu
rești. In celelalte jocuri cu Norvegia 
șl Japonia, echipe care s-au străduit 
să obțină un rezultat cit mai bun în 
meciurile cu noi, au fost obținute alte 
două victorii care au asigurat echipei 
noastre primul loc în clasamentul se
riei D și astfel participarea la semifi
nale.

Comportarea echipei noastre in 
jocurile din serie poate fi apreciată ca 
bună. Jucătorii romini și-au impus 
superioritatea tehnică și in general au 
practicat un joc eficace atit în atac 
cit și în apărare. Forma bună a echi
pei noastre a ieșit în evidență in spe

cial in jocul cu U.R.S.S., cind, deși 
conduși la pauză, jucătorii romini au 
știut să-și păstreze calmul, să-și or
ganizeze cu grijă acțiunile de atac și 
să depășească excelenta apărare a 
formației sovietice. Echipa romînă a 
reușit să slăbească forța de atac a ju
cătorilor sovietici care au acționat in
tens pe semicerc, dovedindu-se deo
sebit de periculoși în șuturile de la 
distanță.

Jn meciul de luni seara, formația 
noastră, deși n-a folosit permanent 
titularii, a întrecut categoric repre
zentativa Japoniei: 36—12.

A fost o partidă dinamică, cu faze 
spectaculoase. Handbaliștii noștri s-au 
impus și de astădută prin remarca
bile combinații de tehnică și tactică. 
Ei au finalizat cu succes majoritatea 
atacurilor pe semicerc. Sportivii ja
ponezi s-au remarcat printr-un joc în 
viteză, dar insuficient de eficace.

Formațiile R. P. Romîne și U.R.S.S. 
vor juca în cea de a doua semifinală 
împreună cu Cehoslovacia și Dane
marca. Comportarea de pînă acum a 
echipei noastre, jocul de ansamblu 
practicat în compania handbaliștilor 
sovietici, japonezi și norvegieni, au 
făcut să crească interesul cu care este 
așteptată evoluția sportivilor romini 
la Praga în viitoarele jocuri care în
cep miercuri și în care echipa noastră 
va intilni formația Danemarcei.

Așteptăm cu încredere acest nou și 
important examen la care handbaliș
tii romini se vor strădui să reediteze 
victoriile de la Pardubice și să obțină 
un loc cît mai bun în clasamentul 
final al acestei ediții atit de disputate 
șt atit de mult comentate in aceste 
ăLe de toți iubitorii de handbal.

NICOLAE NEDEF 
antrenor federal

Dinamo-București—O iază din meciul masculin de baschet :

PE SCURT • PE
• In vederea meciu

lui retur Italia-Turcia, 
contînd pentru elimi
natoriile turneului 
olimpic de fotbal, se
lecționerul italian Ed- 
raondo Fabri a convo
cat 18 jucători, printre 
care se află Mazzola 
(Internazionale), Do- 
senchini (Atalanta). 
Meroni (Genova), For
tunato și Lodetti (Mi- 

care activează 
cu statut 

Comen- 
situație.

lano), 
în formații 
profesionist, 
tind această 
ziarele italiene arată 
că Federația încalcă 
statutul de amatori, 
dar Comitetul olimpic 
nu a făcut deocamdată 
nici o obiecție.

• Selecționata femi
nină de baschet a

SCURT

se va 
unde

U.R.S.S.. care va par 
ticipa in luna aprilie 
la campionatele mon- 
diale din Peru, 
opri în S.U.A.
va susține mai multe 
meciuri.

• Ediția a T-a a 
turneului speranțe 
lor olimpice la lup 
te clasice disputată 
la Budapesta, s-a 
soldat cu un remar 
cabil succes al tine
rilor sportivi ro
mini. Trei dintre 
reprezentanții R. P. 
Romine și anume 
Gh. Stoiciu la cate
goria muscă, L Ba
ciu la categoria co
coș și I. Gabor la 
categoria semimij- 
locie au ocupat lo-

cul I. Pe echipe 
competiția a fost 
cîștigată de selec
ționata R. P. Romî
ne, care a totalizat 
26 puncte, fiind ur
mată de R. P. Un
gară 25 puncte, R.P. 
Polonă 18 puncte și 
R.S.F. Iugoslavia 11 
puncte.

O Echipele F.C. Va
lencia si Ujpest Dozsa 
Budapesta s-au întîlnit 
pe terenul primei for
mații în primul lor 
meci, contînd pentru 
sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tîr- 
guri“ la fotbal Au cîș- 
tigat fotbaliștii spa
nioli cu scorul de 5—2 
(3—1). Returul va avea 
Ioc la Budapesta.

|

Librărie nouă
la Galați

GALAȚI (de la corespondentul 
nostru). — Iubitorii cărții din ora
șul Galați și îndeosebi constructo
rii Combinatului siderurgic au 
avut zilele trecute o surpriză din
tre cele moi plăcute. In cartierul 
Țiglina s-a dat în folosință o nouă 
librărie. "Și cel mai pretențios cum
părător care intră în aceste zile in 
librărie poate să-și aleagă cartea 
preferată. Librăria este împărțită 
în două raioane, cărți și articole 
de papetărie. Se găsesc volume de 
literatură politică, beletristică, teh
nică, lucrări de artă, cărți în limbi 
străine etc. Deschiderea librăriei 
vine in înnmpinarea unei vechi 
doleanțe a locuitorilor cartierului. 
Acest lucru este de altfel ilustrat 
și de faptul că în numai 5 'zile 
s-au făcut vînzări în valoare de 
circa 10 000 iei.

Odată la 60 de ani
Pentru o asemenea ftoare, 1 
naturali știi așteaptă uneori 
o via fă întreagă. Philoden- 
dronul (căci despre Hoar ea 
lui este vorba) înflorește o 
dată la 60 de ani. lată de ce 
membrii cercului de naturale 
de la Școala medie nr. 2 din 
Cluj s-au bucurat ioarte mult 
zilele trecute, cînd a înflorit 
unul din exemplarele din 
sera școlii, pe care o îngri
jesc ei. Elevii din cercul foto 
au ținut să imortalizeze pe 
peliculă acest rar eveniment. ?

de estradă
PREMIERA „O CARTE 
DESPRE FRUMUSEȚE"

LA TEATRUL C. C. S.
orința de Îmbogăți
re continuă a for
melor de spectacol 
manifestgtă în ulti
ma vreme de către 
Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri al

C.C.S. s-a tradus recent prin în
chegarea unei formații de estra
da ce și-a iăcut debutul cu pre
miera ,,O carte despre frumu- 
sețe“. Timp de două ore, un 
mănunchi de tineri artiști își 
dezvăluie talentul muzical, ac
toricesc și coregrafic, intr-un 
spectacol agreabil, curgător, 
antrenant, de reală exigență ar
tistică.

Apelînd la colaboratori cu 
verificată experiență în muzica 
ușoară (F. Delmar, N. Patrichi, 
S. Dinicu, R. Șerban, V. Vese? 
lovschi, G. Grigoiiu, E. Roman, 
H. Mălineanu, M. Iancu, D. Șer- 
bănescu, E. Teger) și promovînd 
totodată nume noi, de iestrînsă 
circulație în genul estradei

La lumina reflectoarelor evoluează pe
rechea de patinatori : Dana Gheorghiu— 

Sandu Dragoș

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
Sportivi iruntasi in

începătorilor
ajutorul

participant

In centrul oglinzii de gheață a patinoare
lor noastre se ridică de la un an la altul, cu 
din ce în ce mai multă siguranță silueta unor 
-țineri sportivi deosebit de talentați, băieți și 
fete care trec examenele grele ale patinajului 
artistic. I-am urmărit cu atenție și la recentul 
campionat republican. Din tribunele acoperite 
de zăpada intimului viscol, se poate distinge 
doar pirueta, optul sau dubla săritura de o 
reala acrobație. Ca să-i înțelegi mai bine pe 
acești tineri reprezentanți ai patinajului nos
tru artistic ar trebui să-i urmărești de-a lun
gul orelor de antrenamente asidue, adevărate 
examene ale voinței la o vîrstă încă atit de 
tînară, Fiecare dintre cei mai buni, campionii 
desemnați duminică, s-au afirmat in ultimii 
ani. Hărnicia lor, stăruința în pregătire se 
adaugă unui simț al armoniei mișcărilor, pre
ciziei în execuție, care ne-a impresionat în
deosebi la perechea de juniori, la categoria 
îrrtii — Dana Gheorghiu-Sen du Dragoș 
campioni republicani la probele de perechi. 
Ei evidențiat prin excelență o caracteris
tică a campionatelor noastre de patinaj ar* 
tfețjc : capacitatea unor sportivi tineri de a 
prezenta un spectacol de o înaltă valoare 
tehnică și artistică. Acest sentiment de lepi- 
tfeă satisfacție P* care ba «cercat liecaxe 
diEtre spectatorii la întrecerile de la sfîrșîtul

Sute de tineri munci
tori, tehnicieni și colecti
viști din comuna Fundulea 
au participat recent la fes
tivitatea de începere a 
Spartachiadei republicane, 
competiție sportivă de mare 
amploare, care a atras la 
start numeroși concurenți. 
Printre aceștia am întîlnit 
pe tinerii: Vasile Păun, 
mecanic, Ion Tronam, Ni
colae Bundoiu, tehnicieni, 
campioni raionali la atle
tism și tenis de masă, ute- 
mistele Ioana Bundoiu, Ma
ria Restea, Virginia Burcă, 
campioană la tenis de masă 
Și pe componentele e- 
chipei de volei, clasate pe 
primul loc la etapa raională 
a Spartachiadei de 
ediția 1963.

In acea zi erau oaspeții 
comunei și cîțiva sportivi 
fruntași din Capitală : ma- 
estrele emerite Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu, 
jucătorii de tenis de masă 
Virgil Sîndescu, Adrian 
Soare, și antrenorul echi
pei „Voința", tov. Ion Pop. 
Gazdele au făcut o primire 
frumoasă grupului de spoi- 
tivi din București, care au 
venit în mijlocul lor pentru 
a le împărtăși din experien
ța activității lor. Oaspeții 
au vorbit despre debutul 
lor în întrecerile sportive, 
despre munca asiduă de 
pregătire pentru a urca ceh 
-:ai in^e trepte de males 
triei sportive.

Sportivă din Capitală s 
țâcut apoi o serie de de

monstrații răsplătite cu u- 
plauze de spectatori. Tineri 
din Fundulea au jucat apoi 
în compania sportivilor 
fruntași. In continuare, 
membrii asociației sportive 
„Unirea** din comună au 
luat startul la primele în
treceri ale Spartachiadei re
publicane, după programul 
stabilit de colectivul de or
ganizare a competiției.

Aceste întreceri se desfă
șoară pe 6 grupe sportive, 
după care cei mai buni 
concurenți își vor disputa 
intiietaiea pentru cucerirea 
insignei și titlului de csm-

la Tg. Mureș

ARTIȘTI
PE GHEATĂ

săptăminii trecute, se datoreșt. aiirmăiii u 
nor vîguroigse talente de patinatori înzestrați 
cu voință, pregătire tehnică și cu simt al 
mișcării pline de grație. De pildă, concurmd 
la seniori, »deși mai tîuără ca vîrstă pentru 
categoria ei, Elea® Moi? a shut să urmăreas
că cu perseverență o întreagă gamă de miș
cări cerlnd temeinică pregătire, siguranță în 
evoluția ei pe gheata patinoarului. Unei reu
șite participări, jcum a fost cea a Elenei Mois 
sau a Iui Belii H'icolae, i se asociază, printr-o 
firească comparație de valori tehnice și de
monstrația Criâtinei Formagiu, una dintre 
cele mai înzestrate patinatoare ale noastre.

Dacă am vrea să caracterizăm într-un chip 
mai cuprinzător semnificația campionatelor 
republicane de patinaj artistic, atunci ar tre
bui să ne referim la afirmarea puternică, cu 
mare prestigiu în acest an, a unei figuri cen
trale în viața sporturilor de iarnă în țara 
noastră : concurentul la probele de patinaj 
artistic. Activitatea lui este nu numai tehnic 
sportivă, ci are și toate atributele unei ade; 
vărate creații coregrafice. Măiestria mișcării 
la probele obligatorii sau la cele libere, este 
de nedespărțit de efortul de a găsi expresia 
firească, ritmul muzicii. *n evoluția pe ghea
ță. Cine sînt acești tineri sportivi care își 
consacră «forturile lor unei discipline care 
reclamă în egală măsură, tehnică, dar și in* 
tuitie artistică? în timpul campionatului, 
eram în mijtocuj unui grup de elevi de Ia 
Școala nr. 52, raionul 23 August din Capi
tală. Vorbeau cu emoție despr» una dintre 
colegele lor, pioniera Dana Gheorghiu care 
evolua în proba de perechi împreună cu San
du Dragoș, partenerul ei, campion republican 
la individual-juniori (Cat, l-a). Ctrtega de te 
cursuri devenită concurentă la un campionat 
republican era uimitor de viu prezentă In 
mijlocul tovarășelor ei de «nvățîtură, (.în
totdeauna prima, numai medii de 10. cum 
spunea prof, dirigintă, Lucia Antoci, de fată 
la patinoar) si avut în permanentă ima
ginea acestei patinatoare vere aduce au 
numai talent și pregătire tehnică, ci și mult 
suflet, un entuziasm al fruntașilor atit de sen
sibil pe terenul de sport, ca și pe banca șco
lii. Asemenau concurenți ca Dana Gheorghiu, 
sau ca Sandu Dragoș, care sînt vrednici de 
Încrederea colegilor lor, iau numai note ex* 
celente la tezele pregătite în acest șegieștiu 
odată cu participarea lor U campionatele ie- 
puhlicane, sugerează o imagine reprezentativă 
ppptru concurentul de pe patinoarele noastre. 
Mișcarea unftă, eforturile paralele de a găsi 
aceeași tonalitate a fiecărei evoluții, toarte 
sincronizate desăvîrșit în cazul perechii de 
patinatori deepre eare vorbeam este nu numai 
o dovadă a pregătirii sportive. Se simte, ca 
o trăsătură dominantă a acestor foarte tineri 
sportivi un înalt sentiment al răspunderii pen
tru mișcarea de ansamhhi, titeodretea lor în
tr-o strădanie colectivă, ca rod al educației 
sportivilor zilelor noastre, lată d® ce, dacă 
am aplaudat astfel de sportivi fruntași pe 
paiiuoarul de competiție, ca Șl pe băncile 
școlii, este Si pențjj; această neîncetată creș- 

morală si dezvoltare armonioasă, cetățe
neasca a cadrelor tinere ale mișcării noastre 
sportive de masă.

(Urmare din pag. I)

Elevi din Sibiu kt o pastonantă întrecere de schi.
Foto t N. STE LORI AN

în asociațiile sportive din raio- 
r.ui și orașul Tg. Mureș se desfă
șoară din plin întrecerile primei 
etape a marii competiții sportive 
— Spartachiada republicană — la 
care participă un număr însemnat 
de sportivi.

întreceri reușite se desfășoară 
la asociația sportivă „Spicul de 
aur“ din Dumbrăvioara, din cadrul 
Scolii profesionale de mecanici 
agricoli. In frumoasa sală sportivă 
a asociație», un număr de 215 elevi 
ai scolii, sub îndrumarea profeso
rului de educație fizică Ștefan 
Kiss și a prof. Bela Benedek. pre
ședintele asociației sportive, par- 
-jopă tihăr ia Întreceri desiașura- 
ie pe clase, la lupte, tenis de ma
să. șah. Organizația de bază U.T.M. 
și conducerea școlii sprijină con
cret desfășurarea concursurilor din 
cadrul Spirtachiadei republicane.

Asemenea întreceri reușite au 
mai avut loc în comunele Chendu, 
Ia asociația sportivă „Unirea ; Fîn- 
tinele la asociația sportivă „Ener
gia- ; Miercurea Niraj la asociații
le sportive „Harghita" și „Nirajul“.

în raionul Tg. Mureș se preconi
zează a fi antrenați la prima etapă 
a Spartachiadei republicane circa 
19 000 de sportivi.

în asociațiile sportive din orașul 
Tg. Mureș la prima etapă a între
cerilor vor participa 31 000 concu
renți, din cele 57 asociații. Compe
tiția cunoaște o largă participare 
în asociațiile sportive I.R.A. 2, 
Start, Voința, Comerțul, Lemnarul, 
Știința, Metalul.

Zilele trecute în sălile de sport 
ale asociației sportive „Știința" 
din Tg. Mureș a avut loc festivita
tea de deschidere. Primele con
cursuri de atletism, șah, tenis de 
masă s-au bucurat de o participare 
numeroasă.

(Marin Constantin, Paraschiv 
Oprea) premiera „O carte des
pre frumusețe** dispune de toa
te garanțiile unui succes trainic 
și promite multe speranțe pen
tru viitor. Cu toate că printre 
interpret — in aiara clarinetis
tului Traian Lascuț-Făgărășanu, 
a țambalistului D. Marinescu- 
Citiciu și a cântărețului C. Co- 
criș — nu intîlnim nume cunos* 
cute, totuși Steiania Ivan, 
Cristina Pongfatz, Ana Crișcă, 
Alexandru Stirbu, comicul Con
stantin Rotaru și în special di
rijorul Nicolae Cocoș, se afirmă 
ca talente autentice, de nădej
de.

Prin spontaneitate, prin adre
sa directă și precisa la obiect, 
prin naturalețe, prin plasticitate, 
micile scenete se impun și stîr- 
nesc un viu interes. De aseme
nea, o contribuție electivă la 
succesul unor piese de muzică 
ușoară aduce completarea co
regrafică din finaluri ce trans
formă numărul din program in
tr-un veritabil tablou.

Grija în aranjamentele muzi
cale (conducerea muzicală Vt 
Popescu), sobra și lotuși inedi
ta prezentare scenografică (P. 
Ganeu), gustul regizoral (Petru 
Mihail) și coregrafia fără stri
dențe (Ștefan Gheorghe) au îm
plinit calitățile artistice ale 
spectacolului „O carte despre 
frumusețe'1. Odată drumul des
chis, se cere o îndrăzneală și 
fantezie sporită din partea tutu
ror acestor creatori, spre a feri 
viitoarele reprezentații de ru
tina periculoasă a genului.

Rămîn deschise probleme ca: 
împrospătarea repertoriului 
(toate cîntecele populare sînt 
vechi, iar lucrările de muzică 
ușoară din vara trecută premia^ 
te la Festivalul de la Mamaia, 
alcătuiesc baza părții a doua a 
spectacolului), axareâ pe un 
subiect urmărit cu consecvență 
de-a lungul celor două acte, 
degajarea ucenică a interpreți- 
lor și folosirea lor numai în ge
nul ce le corespunde aptitudi
nilor artistice (excelent in mu
zica populară, Constantin Co- 
criș, de pildă, se simte stinghe
rit în muzica ușoară).

Desigur că odată cu rodareo 
spectacolului, premiera tînăru- 
luî colectiv al Ansamblului de 
cîntece și dansuri al C.C.S. va 
doblndi prețuirea marelui pu
blic, Începutul se înscrie promi
țător în viața noastră artistică.

VIOREL COSMA

MHtON DRAGU

producția planificată cît și angajamentul 
unui mulgător care are un lot cu o pro
ducție între 2 000—2 200 1 vor fi mai 
mari decit cele ale unui mulgător cu un 
lot între 1600—1 800 1.

In sectorul zootehnic al G.A.C. Teslui 
cei 14 mulgători au, fiecare, un lot de 
cîte 12 vaci. Pe perete, în camera mul
gătorilor, se află un grafic mare, cît o 
hartă. El este, de fapt, evidența întrece
rii. Fiecare mulgător își are, înscrise 
aici, producția planificată pe cap de vacă 
furajată și angajamentul luat în între
cerea socialistă.

Iată, de exemplu, cum arată rubrica 
cîtorva tineri mulgători:
Gavrilă Ștefan : 2 500 1 plan -b 380 1 an
gajament 2 880 1 (lotul său e cel mai 
bun ; unele vaci dau și 18-20 1 pe â!).
Cîța Constantin : 2 100 1 plan 4- 200 1 an
gajament =» 2 300 1.
Drăgonu Constantin : 2 1001 plan r 200 1 
angajament « 2 300 1.
Răduț Constantin : 1 700 1 plan 100 I 
angajament = 1 800 1 (lotul său e format 
din vaci tinere, aflate în primul an de 
lactație și au o producție mai mică).

Planul este defaleat pe lunî, apoi pe 
decade. Spre deosebire însă de planul 
anual, cel lunar este foarte mobil. Ci
frele cresc sau se micșorează în funcție 
de planul de montă și fătări (în Iot are 
loc o permanentă mișcare, unele vaci 
intră în lactație, aîtele ies). Să dăm ia
răși cîteva exemple;

Am văzut că lotul Iul Gavrilă Ștefan 
va da, în acest an, producția cea mai 
mare de lapte — 2 880 1. pe cap de vaca 
furajată. Cum lotul are 12 vaci, iar anul 
12 luni ar însemna că lotul lui Ștefan ar 
trebui să aibă planificată o producție lu
nară de 2 880 litri pe cap de vacă furaja
tă. Cu toate astea în lunile ianuarie și 
februarie în graficul întrecerii la acest 
lot este prevăzută o producție mai mică. 
Explicația e simplă: la ora actuală Ște
fan nu mulge decît cinci vaci, șapte din
tre elg fiind în gestație. Incepînd cu luni
le martie și aprilie însă, cînd oale 7 vaci 
vor intra în lactație, in graficul întrecerii 
șe va înscrie o nouă cifră cu mult mai 
mare decît în lunile anterioare. Dar cînd 
în iunie două dintre vaci vor intra în 
gestație, atunci cifra din grafic va scădea 
terăși.

Tot așa arată și rubricile celorlalți 
mulgători: Cîța Constantin mulge 8 vaci 
șî are planificată pe luna februarie n 
producție ridicată pe cap de vacă fu
rajată față de producția lotului lui Ște-

ian. Cînd insă în curînd îi vor intra 
in gestație două vaci se înțelege că ci
fra va fi mai mică, iar cînd în aprilie îi 
va făta una, ea se va mări...

în vară, cînd vacile vor fi scoase în 
tabără, cifrele din grafic vor suferi ia
răși modificări: în general, vara, pro
ducția de lapte crește. Urmărind îndepli
nirea planurilor decadale și lunare, mul
gătorii asigură, de fapt, îndeplinirea pla
nului (și a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă) pe tot anul.

Tendința este ca producția de lapte să 
crească tot mai mult. Acesta este și o- 
biectivul întrecerii, iar calea de îndepli
nire este cea cunoscută de toți îngrijito
rii de animale : întreținerea și îngrijirea 
animalelor după metode înaintate. Secre
tarul organizației U.T.M., Gavrilă Ștefan, 
enumera aceste metode astfel:

a) folosirea gospodărească, rațională

IOAN PĂUȘ 
corespondent

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dez 
rădăcinații rulează la cinema
tografele : Republica (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21). Capitol (10. 
12; 14; 16,15; 18,30; 20.45), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Iolantha : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Foto Haber : București 
(9,15; 11,30 13,45; 16.15; 18.30; 
20,45), Tomis’(9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30), Arta (10,15;
12.30) , Floreasca (10,30; 16;
18,15; 20,30). Modern (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Scano Boa: Festival (10; 12; 
14; 16,15; 18.30; 20.45), Giulești 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 
1»; 21). Doamna Tu Hau : Vie.

toria (10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,45). Crîngași (16;
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18;
20), Cosmos (16; 18; 20). Loco
tenent Cristina: Central (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Feroviar (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Omul cu ricșa 
— cinemascop: Lumina (de la 
orele 9 la orele 14 rulează în 
continuare; 16,15; 18,30; 20,45). 
Cascada diavolului : Union 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Program de 
filme pentru copii: Doina 
(orele 10). Hoțul din San Ma
rengo : Doina (11,30: 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Vitan (15; 17; 19; 
20,45). Un ciclu de filme docu
mentare: Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Renul alb: 
înfrățirea între popoare (10; 
16; 18; 20), Grivița (10; 12; 14;

Progresul 
(15,30; 18; 20,15). Viață sporti
vă : Cultural (14,30; 17.30;
20.30) , Volga (10; 12,15, 15;
17,45; 20,30). Noi doi, bărbații: 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18.45; 21). Rusalka — cinema
scop ; Buzești (16; 18,15; 20,30). 
Era noapte la Roma (ambele 
serii): Bucegi
16,15; 19,30).
pe Ceremuș: 
18,15; 20.30). Magazin film : 
Munca (15; 17; 19; 21). Valsul 
nemuritor: Popular (15; 17; 
19; 21). Raidul vărgat: Arta 
(15; 17; 19; 21). Podul: Moși
lor (15,30; 18; 20,30). Misterele 
Parisului — cinemascop : Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Pași spre lună: Viito
rul (16; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (15: 17; 19; 21). Pisica de 
mare : Colentina (16; 18; 20).

(10; 
Haiducul
Unirea

13; 
de 

(16;

științifică. Cînd privim în grafie, oglin
da noastră de pe perete, și vedem rezul
tatele fiecăruia, ne dăm deîndată seama 
cine lucrează în felul acesta și cine nu. 
Există și explicații. Avem mulgători care 
au cite 2—3 ani de cînd muncesc în sec
torul zootehnic ; ei au căpătat deja ex
periență, la loturile lor programul de
curge ca tic-tacul ceasului. Dar avem și 
din cei care au doar cite un an sau mai 
puțin în zootehnie. Producția de lapte 
obținută de ei este uneori mai mică ; 
sînt însă destoinici, găsești la ei dorințo 
de a învăța, de a deveni îngrijitori pri- 
cepuți. Organizația U.T.M. a inițiat pen
tru ei schimburi de experiență. Nu trece 
nici o lună fără să avem o discuție orga
nizată privind munca noastră de îngri- 
jitoriL Ne strîngem cu toții în camera 
mulgătorilor și analizăm cum s-a mun
cit în luna care a trecut • unde n-a mers

dădeau o singură datăî dimineața). Con
vinși de avantajele pe care le oferă acest 
procedeu mulgătorii l-au aplicat, la nu
mai cîteva zile.

— Pasiunea tinerilor de a afla metode 
interesante a crescut și mai mult — ex
plică mai departe secretarul organizației 
U.T.M. — atunci cînd, gîndindu-ne că e 
bine să ne uităm și la vecini, am propus 
un schimb de experiență cu mulgătorii 
gospodăriei de stat din Curtișoara. 
G.A.S. Curtișoara e aproape și mul
gătorii de acolo au metode destul 
de bune și în privința hrănirii ani
malelor și a organizării muncii. Cum 
am procedat ? In fiecare săptămînă 
mulgătorii noștri au mers, pe rind, cite 
unul din fiecare grajd, la crescătorii de 
animale din Curtișoara și au participat 
la programul lor de grajd. în timpul

Tineri crescători
de animale în întrecere

a bazei furajere ; rațiile să fie cît mai 
bine calculate, hrana cît mai varia
tă : concentrate, amestec de paie și co
ceni tocați și saramurați, tărîțe, melasă, 
lucerna, fin. („Nici nu știți ce mare im
portanță au aceste feluri diferite de mîn- 
care. Ele stimulează pofta la vaci și in
fluențează și producția").

b) respectarea cu strictețe a progra
mului de grajd: curățenia, hrănirea, 
mulsul — la ore fixe. („M-am convins 
— spunea tev. Gavrilă — că schimbă
rile, perturbările în program fac ca și 
producția de lapte să scadă")-

c) igienă perfecta, grajdul să fie 
curat, vacile țesălate... („Odată n-am Re
salat vacile; avusesem zi liberă și băia
tul care m-a înlocuit nu le-a mai țesălat. 
A doua iț cînd am venit, căldările nu 
s-au mai umplut ca de obicei...").

Pentru ca obiectivul întrecerii să fie 
îndeplinit explică tov. Gavrilă mai 
departe — noi urmărim în primul rînd 
ca fiecaTe mulgător să facă o muncă

cum trebuie, unde sînt posibilități de 
depășire a rezultatelor obținute. Mulgă
torii cei mai buni (și dintre cei în vîrstă 
și dintre cei țineri) povestesc pe larg 
metodele lor, explică cum au procedat, 
ce au citit nou, vin cu propuneri. Intr-o 
consfătuire recentă, de exemplu, mulgă
torul Neacâ Marin a propus procurarea 
de și’Qturi de floarea-soarelui. (Dintr-c 
broșură el aflase că șroturile conțin 
proteine și albumină — substanțe neapă
rat necesare în alimentația vacilor cu 
lapte. Organizația U.T.M. a adus a- 
ceastă propunere la cunoștința conduce
rii gospodăriei și nu după multă vreme 
în rația fieearei vaci s-au introdus și 
șroturi.

Tot într-o astfel de consfătuire Con
stantin Cîța, șeful grajdului nr. 2 a de
monstrat eficacitatea metodei după care 
concentratele trebuie împărțite în mai 
multe tainuri (în alte grajduri, ca de 
pildă în grajdul nr. 1 concentratele te

ăsta, aici, la noi, le-au țiuut locui ceiiajți 
mulgători eare îngrijeau 
loturile ior, le țesălau, 
iEram în întrecere șt una 
trecerii socialiste este și 
jutoiării. S-a intimplat de 
întoreîndu-șe de la Curtișoara, cei care 
se aflau pe primele locuri în întrecere 
să afle rezultatul — de la cei care le-au 
ținut locul — eam în felul următor:

— Știți, tot voi sînteți în 
v-ajungem noi).

Dublate de o permanentă 
normelor zootehnice (toți cei 
toii sînt eursanți în anul I și 
tămîntul agrozootehnic de 3 ani) schim
burile de experiență, (atit cele organizate 
m afară cît și cele în sector) sînt — după 
aprecierea președintelui gospodăriei — 
o veritabilă școală de calificare pen
tru tinerii tnulgători. In „primele 
ei clase" șe află cei mai tineri cres
cători de animale, îngrijitorii de viței

și vacile
le hrăneau, 

din legile în- 
aceea a întra- 
multe ori ca,

frunte, da’

însușire a
14 mulgă-
II la iovă-

— băieți de 15-—17 ani (Niqu Marin. Bo- 
roi Gheorghe, Bărăscu Fănel ș. a.). Cres- 
cînd vițeii și luînd totodată parte și la 
programul de grajd al mulgătorilor ei 
își însușesc primele deprinderi și își for
mează de fapt viitoarele loturi de vaci. 
(Peste șase luni sectorul zootehnic se va 
mări — în felul acesta — cu încă 3 lo
turi de vaci cu lapte).

— La Curtișoara, în sectorul zooteh
nic, lucrează tineri și mai mulți decît la 
noi. împreună cu organizația U.T.M. de 
acolo am început să organizăm un con
curs „Cine știe, cîștigă“ pe teme zooteh
nice...

Secretarul ne arată broșurile pe care 
tinerii trebuie să le studieze în vederea 
concursului, apoi ne invită să dăm o 
raită prin sector. Grajdurile sînt ca toate 
grajdurile, spațioase, cu iesle lungi, cu 
canale de scurgere și linie de decovil... 
Din loc în loc sînt așezate panouri cu 
chemări la îndeplinirea exemplară a an
gajamentelor luate în întrecerea socia
listă. Iată și stimulentele :

a) decernarea drapelului de „Fruntaș 
îai întrecerea socialistă" mulgătorilor care 
își îndeplinesc angajamentul: b) în afară 
de drepturile cuvenite pentru zilele- 
muncă, la sfîrșitul anului, îngrijitorii vor 
primi și 10 la sută din valoarea produc
ției obținute peste plan ; c) o excursie 
prin. Q.N.Ț. Carpați, laolaltă cu cei mai 
buni colectiviști din gospodărie, în orașe 
și locuri pitorești ale patriei.

în ^grajduri era cald și mirosea Lu
cerna parcă abia cosită. Mai încolo, cîțiva 
băieți de 18^—19 ani s-au sti'îns în jurul 
unui vițel nou născut.

— Dacă ar ști, ar veni încoace într-o 
fugă...

— £ine să vină ?
— Drăgonu. Vaca e din Iotul Iiii. Azi 

e liber...
Secretarul U.T.M. se simți dator să ex

plice :
Programul nostru ne obligă să 

stăm tot timpul în sector. Conducerea 
gospodăriei a luat însă măsura ca fiecare 
îngrijitor de animale să aibă o zi liberă 
pe săptămînă. în ziua asta de lotul lui 
an grijă ceilalți mulgători. Animalele 
s-au obișnuit cu această rotație așa că 
nu mai „țin“ laptele,,.

..X> mica așezare liniștita, dar în care 
afli hi fiecare pas o inițiativă, o faptă 
luminoasa de muncă, strînsc ■*- ca îutr-o 
cutie de rezonanță — în cifrele graficu
lui de pe perete, prevestind producțiile 
«țari.



r Cucerind I

interesul
auditoriului

iclurile de confe
rințe au un în
semnat rol în e- 
ducarea politică a 
elevilor, în cu
noașterea de către 
aceștia a politicii

partidului și guvernului. Este 
necesar, deci, să se manifeste 
multă grijă din partea comite
telor U.T.M., pentru buna or
ganizare și desfășurare a lor.

La Școala pedagogică din 
Suceava, comitetul U.T.M. s-a 
ocupat cu perseverență ca în 
acest an ciclurile de conferin
țe, prin conținut' și forme a- 
tractive de expunere, să con
tribuie mai mult la educarea 
elevilor.

în primul 
rînd, au fost a- 
lese cu grijă 
temele ținîn- 
du-se seamă de 
cerințele edu
cației elevilor 
unei școli ce 
pregătește vii
toare cadre di
dactice. în a- 
celasi timp s-a 
ținut seamă de 
fterința elevilor 
de a audia ex
puneri intere
sante, atracti
ve, S-rau organizat discu
ții cu elevii, s-au consultat 
cadrele didactice, diriginții. în 
acest fel s-au stabilit pentru 
anii IV conferințe pe temele: 
„Școala — în trecut și azi"; 
„Munca —o chestiune de glo- 
r’3 și eroism"; „Opoziția din
tre știință și religie" etc. Pen
tru anii V — expuneri, printre 
care „Romînia pe drumul de- 
săvîrșirii construcției socialis
te"; „Cum mă pregătesc să in
tru în viață" etc.

Fără îndoială că alegerea 
temelor nu este decît primul 
pas. O importanță deosebită o 
are modul cum acestea sînt 
pregătite și expuse. Pentru a- 
ceasta, comitetul U.T.M. a so
licitat concursul cadrelor di
dactice și în special i-a mobi
lizat pe elevi la alcătuirea ex
punerilor.

Cu mult timp înainte ca o 
expunere să fie prezentată, 
comitetul U.T.M., cu contribu
ția mai multor elevi și ajuto
rul profesorilor, stabilește care 
e cea mai potrivită modalitate 
de a prezenta o conferință sau 
alta. Apoi expunerea respecti
vă este pregătită cu atenție. 
Iată, de exemplu, cum a fost 
pregătită expunerea conferin
ței la anul V cu tema : „Romi- 
nia — pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste". Mai 
mulți elevi au propus comite
tului U.T.M. ca această temă 
să fie prezentată sub formă 
de simpozion. Colective de e- 
levi au pregătit materiale care 
au fost expuse tot de către ei. 
De exemplu, eleva Cernușcă 
Rodica a vorbit despre dezvol. 
tarea industrială a țării, Rota
ru Ana despre avîntul agri
culturii socialiste, Iurescu Că
lina despre dezvoltarea științei 
și culturii, iar eleva Onica E- 
lena a expus un material pri
vind dezvoltarea regiunii Su
ceava. Fiecare grup de elevi 
care a pregătit aceste scurte 
expuneri a fost ajutat cu grijă 
și atenție de către profesoara 
de istorie, Onu Elena, astfel ca 
expunerile să fie bogat docu
mentate, să ilustreze în ace
lași timp în mod atractiv și 
complet ideile propuse. Dar a- 
ceasta nu a fost totul. Majori
tatea elevilor au fost antre
nați la confecționarea unui 
album cu tema: „Realizări de 
seamă în țara noastră".

Elevii au reușit să pregă-

Din experienja 
organizafiei U.T.M. 

de la Școala 
pedagogică din 

Suceava, în organi
zarea ciclului de 

conferințe pentru 
elevi

tească astfel un simpozion in
teresant. S-au urmărit cu a- 
tenție expunerile, apoi a fost 
răsfoit albumul care cuprinde 
multe imagini ce oglindesc 
realizările din țara noastră. în 
continuare, elevi care au fost 
recent în excursii au povestit 
despre cele văzute. *

Cu aceeași atenție sînt pre
gătite și alte teme. La anii IV, 
de pildă, tema „Școala — în 
trecut și azi" a fost pregătită 
și prezentată de un profesor 
mai în vîrstă. însă în afară de 
expunere, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. a antrenat 
mai mulți elevi, printre care 
Cornelia Huluță, Cecilia Mi- 
ronescu, Rebeca Atănăsoaiei, 

care au citit 
fragmente din 
operele lui Ca- 
ragiale. Crean
gă, Delavran- 
cea ce oglin
desc , situația 
școlii din tre
cut.
Important 

este faptul că 
există preocu
pare ca fiecare 
temă să fie ex
pusă înto-un 
mod deosebit 
față de cele
lalte.

Tovarășa Siminiceanu Ana, 
secretara comitetului U.T.M., 
ne spunea:

— Avem toate posibilitățile 
să asigurăm în continuare un 
conținut corespunzător și o 
prezentare interesantă ciclului 
de conferințe. Așa, de pildă, 
Ia anii V se pregătește în pre
zent expunerea temei „Cum 
mă pregătesc pentru a intra 
în viață". Pentru aceasta se 
întocmește un material cu 
multe exemple concrete pri
vind rolul învățătorului și mo
dul cum se pregătesc elevii 
școlii noastre pentru a pleca 
la sate. în urma expunerii vor 
avea loc discuții în cadrul că
rora elevii își vor spune pă
rerea asupra modului cum se 
pregătesc ei pentru a deveni 
învățători. Cu acest prilej va 
fi invitată și o învățătoare e- 
merită care va vorbi elevilor 
despre munca ei, despre con
dițiile pe care le aveau învă
țătorii în trecut și despre con
dițiile de astăzi.

Faptul că există grija pentru 
pregătirea unor expuneri vii, 
atractive, cu participarea acti
vă a elevilor, face ca acestea 
să fie așteptate totdeauna cu 
interes de către elevi.

Comitetul U.T.M. se strădu
iește ca și ciclul de conferințe, 
prin conținutul bogat și forma 
atractivă de expunere, să con
tribuie la ridicarea nivelului ; 
politic și ideologic al viitori- 1 
lor învățători.

A. CĂRVNTV 
corespondenta „Seinleii tinere
tului" pentru regiunea Suceava

Experiențele de laborator eiectuate de studenții anului II al Institutului agronomic din Cluj, 
completează cunoștințele dobindite de aceștia la curs.

Foto : O. PLBCAN

Ridicarea

C. C. al P. M. R. la Pekin
PEKIN, 8. Corespondentul A- 

gerpres, E. Soran, transmite: 
Membrii delegației C. C. al 
P.M.R. — tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnăraș, Ni- 
colae Ceaușescu și Chivu 
Stoica — precum și persoanele 
care însoțesc delegația, au vi
zitat în cursul dimineții de 8 
martie Comuna populară Kao 
Fei Tien din împrejurimile Pe
kinului și fabrica experimenta
lă de îngrășăminte chimice din 
Pekin.

In timpul vizitei, delegația , a 
fost însoțită de Tan Cijen-lin, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, U Siu-țiuan, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
Fin Ți-pin, membru al secreta
riatului Comitetului orășenesc 
din Pekin al P.C. Chinez.

★
9 (Agerpres). — In 

zilei de 9 martie,
PEKIN 

dimineața 
delegația C.C. al P.M.R. a vizi
tat Pekinul și împrejurimile. 
Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Nicolae Ceaușescu au vizitat

Marele Zid, Palatul subteran 
de la mormintele împăraților 
din dinastia Ming, precum și 
lacul de acumulare construit în 
această regiune. Membrii dele
gației au fost însoțiți de tova
rășii Li ~ 
roului 
Chinez, 
al C.C.
Han, primar 
nului.

Tovarășii
Emil Bodnăraș au vizitat Țesă- 
toria de bumbac nr. 2 din Pe
kin, fiind însoțiți de Cen Wei-ci, 
adjunct al ministrului industriei 
textile, Fîn Ți-pin, membru al 
Secretariatului Comitetului O- 
rășenesc din Pekin al P. C. 
Chinez și Cia Tin-san, primar 
adjunct al Pekinului. Oaspeții 
au fost salutați cu .căldură de 
colectivul întreprinderii vizi
tate.

In seara aceleiași zile a avut 
loc o gală, de filme, în cadrul 
căreia s-au prezentat filme ro- 
mînești și chineze.

la rang de ambasade
Guvernul Republicii Popu

lare Romîne și guvernul Re
publicii Italia au convenit sâ 
ridice la rangul de ambasadă 
legațiile lor respective de la 
București și Roma.

Fu-ciun, membru al Bi- 
Politic al C.C. al P. C. 
U Siu-țiuan, 
al P. “ " ‘

membru
C. Chinez și Wu 
adjunct al Peki-

Chivu Stoica și

SESIUNI
ȘTIINȚIFICE

Cercul literar în uzină

La Cluj s-au desfășurat lu
crările sesiunii științifice a 
cadrelor didactice de la Insti
tutul agronomic „Dr. Petru 
Groza“ din localitate și a cer
cetătorilor științifici de la sta
țiunile experimentale agrico
le din regiunile Cluj si Ma
ramureș.

Au participat reprezentanți 
ai Consiliului Superior al A- 
griculturii, ai consiliilor agri
cole regionale Cluj și Mara
mureș, specialiști din G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T., cadre didac
tice de la alte institute agro
nomice din țară. Cele 130 de 
comunicări prezentate au în
fățișat rezultate ale cercetă
rii solurilor celor două re
giuni, metode de ridicare a 
fertilității lor, de ameliorare 
a plantelor și agrotehnica 
noilor culturi în condițiile lo
cale.

Uzina de construcții de ma- ' 
șini din Reșița; hala secției 
motoare Diesel. Montorii 
'Gheorghe Mocioni, Herbert 
Galușca și Ion Farcaș revi
zuiesc un nou motor pentru 

locomotivă
Foto : AGERPRES J
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Înființat cu doi ani în urmă, 
cercul literar al Uzinei meca
nice din Sinaia se deschidea 
larg, încă de pe atunci, unor 
preocupări complexe, menite să 
aiirme pasiunea pe care cîțiva 
tineri muncitori o manifestau 
pentru cunoașterea profundă a 
valorilor literaturii, pentru a-și 
forma un orizont cultural din 
ce în ce mai cuprinzător. Cei 
care încercau să scrie erau pu
țini, 
era 
lae. Comitetul U.TM. pe uzină 
i-a încredințat munca de orga
nizare a cercului. Cum era și 
firesc, trebuia mai intîi să con
sulte și opiniile celor din jur, 
ale celor mai activi cititori de 
Ia biblioteca uzinei. Ceicetînd 
fișele de cititor, Toader Nico
lae a „selecționat" pentru ac
tivitatea cercului pe acei tineri 
cititori care erau antrenați în 
munca de iăspîndire a cărții și 
care citiseră cele mai multe 
volume de Versuri și proză. 
,.\e-am gindit — relatează 
Toader Nicolae — că acești ti
neri trebuie să simtă nevoia de 
a comunica pe marginea celor 
citite, să participe Ia dezbateri 
asupra unei cărți sau alteia. 
Faptul că participau la munca 
de răspîndire a cărții, era un 
argument în acest sens. Cu cei 
mai mulți dintre ei, așă s-a și 
întîmplat. Devenind membri ai 
cercului literar ei: au ridicat la 
un nivel superior activitatea de 
popularizare a. cărții".

O trăsătură specifică preocu
părilor cercului literar de la 
Uzina mecanică din Sinaia: 
membrii cercului sînt prezenți 
Ia toate acțiunile culturale or
ganizate la club în sprijinul

și dintre ei mai hotărît 
tînăiul Toader Nico-

cunoașterii și popularizării căr
ții beletristice.

Pentru elevii școlii profesio
nale a uzinei membrii cercului 
literar organizează seri literare 
diferențiate pe clase de studiu, 
pentru a-i ajuta să aprofundeze 
cele învățate la cursuri, pentru 
a-i atrage la bibliotecă. Apoi, 
simpozioanele organizate pe o 
temă anume, menite să lege 
între ele cunoștințele asimila
te, să le dezvolte. „Poezia pri
măverii" sau „Chipuri de mun
citori în literatură" si „Poeții 
cîntă frumusețile patriei" sînt 
cîteva din temele simpozioane
lor organizate de membrii cer
cului literar. Uneori, aceste 
simpozioane sînt organizate cu 
ajutorul diafilmelor. Un aparat 
de proiecție transpune pe ecran 
imagini din fabrici, de ne șan
tiere și ogoare. Imaginile au 
fost studiate de membrii cercu
lui literar care au scris comen
tariul și l-au înregistrat pe o 
bandă de magnetofon. Acest 
„lilm" original este prezentat 
apoi publicului. Un membru al 
cercului completează semnifica
ția imaginilor cu aspecte ale 
muncii din secțiile uzinei me
canice. „Filmul" prezentat se 
desfășoară astfel dincolo de 
ecran. Ia dimensiuni multiple, 
urmînd imaginilor concrete ale 
muncii din uzină, completîndu- 
le și aproîundîndu-le sensul. 
Si în acest context cercul lite
rar se face prezent prin mem
brii săi: Toader Nicolae, Ni
colae Niculescu, Dumitru Dumi
trescu, Nicolae Dumitrache și 
alții. La club, membrii cercului 
sînt prezenți și în munca de 
organizare a concursului „Iubiți 
carter?. Mai mult, sînt prezenți

în desfășurarea concursului. Ei 
elaborează recenzii și prezen
tări de cărți, organizează „vi
trine literare", raiduri pe teme : 
„Au sosit cărți noi, le-ați ci
tit „Ce trăsături morale în
trunesc eroii literari care mun
cesc pe șantiere ?“ Răspunsurile 
primite sînt studiate în ședin
țele de lucru ale cercului și 
ostiei membrii cercului pot sta
bili cu eficiență acțiunile noi pe 
care trebuie să le întreprindă, 
formele adecvate prin care să-și 
exercite prezența activă, iniția
tivele noi, care să contribuie 
Ia ridicarea orizontului cultural 
al celor din jur. Fiecare mem
bru al cercului prezintă perio
dic, în ședințe, referate asupra 
articolelor de istorie și critică 
literară care apar în presa de 
specialitate. Dezbaterile care 
urmează acestor referate sini 
extinse apoi în acțiunile dedi
cate publicului, la clubul uzinei. 
Desigur, multe din aceste ac
țiuni care se organizează, sînt 
prezente, ca obiective, și în 
planul de muncă al comitetului 
U.T.M. pe uzină. Cu sprijinul 
și prin intermediul cercului li
terar, aceste obiective ale pla
nului de muncă sînt mobiliza
toare și se realizează prin for
me interesante, atractive.

Totodată, membrii cercu
lui comunică cu ceilalți ti
neri muncitori ai uzinei prin 
înseși încercările lor creatoare. 
In primul rînd prin intermediul 
celor trei brigăzi artistice de 
agitație. Mai înainte de a scrie 
un text, membrii cercului discu
tă despre specificul muncii din 
perioada respectivă, ei înșiși

fiind muncitori într-o secție sau 
alta, aduc exemple concludente, 
pentru tema textului de briga
dă, elaborează în comun ideea 
spectacolului, scriu textul, îl 
discută în ședințele de lucru, îl 
completează dacă e nevoie, și 
îl transmit apoi colectivului de 
artiști amatori ai brigăzilor. 
Uneori, membrii cercului sînt 
prezenti în brigadă ca recita
tori sau prezentatori. Soții Ion 
și Paraschiva Maier sînt cei 
mai activi membri ai cercului 
literar, dar în același -timp și ai 
brigăzii artistice de agitație.

Am insistat țnal. mult asupra 
prezenței pe care cercul literar 
o are îai munca de cunoaștere 
și iăspîiidire a cărții nu fiindcă

la Uzina mecanică din Sinaia 
membrii cercului nu ar încerca 
să scrie literatură. Toader Nico
lae scrie poezii și recent a cîs- 
tigat un concurs literar organi
zat de ziarul regional „Flamura 
Prahovei". Dumitru Dumitrescu 
scrie reportaje și schițe despre 
tovarășii săi de muncă. Cuvinte 
asemănătoare se pot spune și 
despre ceilalți membri ai cer
cului. Aici, la Uzina mecanică 
însă semnificativ mi se pare 
altceva și anume : activitatea 
culturală de masă în care sînt 
antrenați toți membrii cercului 
literar. La posibilitățile lor, cu 
mijloace diferite, pe scenă, ar
tiștii amatori creează.

A. I. ZĂINESCU

■Ar
între 6 și 8 martie au avut 

loc la Iași lucrările sesiunii 
științifice a Institutului agro
nomic „Ion Ionescu de la 
Brad“ din localitate. Sesiunea 
a fost organizată în colaborare 
cu stațiunile experimentale 
din regiunile Iași si Suceava. 
La lucrări au participat cadre 
didactice ale Institutului a- 
gronomic din Iași, cercetători 
științifici de la stațiunile ex
perimentale agricole Suceava, 
Podu Iloaie, Perieni, de la 
stațiunile experimentale hor- 
tiviticole Fălticeni și Copou, 
reprezentanți ai consiliilor a- 
gricole regionale Iași și Su
ceava, specialiști din G.A.S. 
G.A.C. și S.M.T.

(Agerpres)

0
pentru tineretul școlar

INFORMAȚII

(Agerpres)

lui Mefisto. 
bucurat de

în Capitală 
cu prilejul

Telefon 17 00

(Agerpres)

V. BORD A

Luni seara a părăsit Capi
tala, plecînd spre patrie, dele
gația Academiei de Științe a 
U.R.S.S. condusă de acad. A. 
P. Vinogradov, membru al 
Prezidiului Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., care a semnat 
planul de colaborare științifi
că pe anul 1964 între Acade
mia de Științe a U.R.S.S. și 
Academia Republicii Popu
lare Romîne.

La plecare, pe peronul Gării 
’de Nord, delegația Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a fost 
condusă de. acad. Athanase 
Joja, membru al Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, de 
academicieni și alți oameni de 
știință.

Au fost de față represen- 
țanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

★

Opera de Stat din Cluj a 
prezentat luni seară, un spec
tacol cu opera Faust, în C&re 
basul sovietic Ivan Petrov a 
interpretat rolul

Spectacolul s-a 
un frumos succes.

★

Luni a avut Ioc 
o seară literară ______
împlinirii a 150 do ani de la 
nașterea poetului Taras Sev- 
cenko. A vorbit poetul Victor 
Tulbure, laureat al Premiului 
de Stat. Actori ai teatrelor 
din Capitală au făcut lecturi 
din opera poetului, după care 
a urmat un film artistic.

eu
VOT

tineretul școlar 
lucrări cu care 
expoziția de desene

Și 
noi

Copiii 
pregătit 
participa la 
organizată de Ministerul Invăfă-
tnîntului în cinstea Zilei Interna
ționale a Copilului. Lucrările ce
lor mai tintri pictori și desenatori: 
copii din învățămîntul preșcolar, 
elevi . din școlile elementare, de 
cultură generală și profesionale, 
înfățișează casă părintească, as
pecte din viața în familie, frumu
sețile naturii și ținutului natal, 
viață nouă a satelor colectivizate, 
mari construcții industriale etc.

Expoziția, devenită în ultimii 
ani o frumoasă tradiție, are școpul 
să stimuleze studiul desenului în 
toate școlile. La expoziția din

anul trecut din cei aproape 3 000 
participant 23 au fost distinși cu 
premii și mențiuni.

Desenele școlarilor noștri au 
fost apreciate și la diverse con
cursuri și expoziții internaționale.

La Concursul internațional de 
desene pentru copii organizat de 
revista ,,Shankar" din New Delhi 
(India), la sfirșitul anului 1962, 
desenele aparținînă tinerilor Jeana 
Bararau de la Școala de coregra
fie din București, Iacob Vlasa de 
la Școala elementară de artă din 
Tg. Mureș și Cornelia Tăpeanu de 
la Școala elementară nr. 19 din 
Brăila au obținut diplome.

Mașina de sapat gropi 
plantat stilpi realizată de 
colectivul Întreprinderii „E- 
nergo-reparații“ din Bucu
rești, utilizată la montajul 
liniilor electrice aeriene de 

6 kv și 15 kv

Foto i AGERPRES
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„După negură
j iniștea aparentă a
1 orașului ardelean 

scufundat in noap-
1 te este tulburată 
' de un comunicat 

oficial: „începând 
din acest moment

încetează orice luptă și acțiu
ne dușmănoasă împotriva Ar
matei Sovietice". Este momen
tul declanșării acțiunii de de
zarmare a garnizoanei hitleris- 
te de către muncitorii înarmați 
și soldații conduși de comu
niști. Este, în același timp, în
ceputul unei transformări ra
dicale a conștiinței oamenilor 
în condițiile 
mijlocite la 
luției.

Din ac^șt
revelatorie
Adâm Kovâcs. Atras în vîrte- 
jul evenimentelor, adolescen
tul Adâm se maturizează în 
cîteva zile. Deși evenimentele 
la care ia parte se precipită 
intr-un ritm foarte rapid, el 
are totuși timp să cugete asu
pra forței ce „l-a împins de pe 
orbita lui, care descria cercuri 
mici și identice, pe o altă or
bită, unde zboară cu o viteză 
de necrezut", să-și pună pro-

blema timpului cave „ar fi pu
tut sa zboare alături, iar el 
să-și întindă mina goală, să-l 
prindă". Acesta este semnul 
unui început de eliberare spi
rituală, care va evolua spre 
înțelegerea sensului transfor
mărilor adinei prin care trece 
viața oamenilor. Bucuriile mă-

P.C.R. Comunist călit în acti
vitatea ilegală, cu o voință de 
fier și cu o mare capacitate 
de organizator, Tudor știe să 
mobilizeze oamenii, să aprin
dă in ei pasiunea luptei și 
scinteia eroismului. El anali
zează cu luciditate faptele și 
acționează hotărît in vederea

participării ne- 
înfăptuirea revo-

puîict de vedere, 
este evoluția lui

SZASZ IANOSi

runte ale adolescentului șînt 
înlocuite de bucuria descope
ririi unui idea}, de bucuria 
înțelegerii: 
că s-a întîlnit 
șuvoiul lui de 
Bucuria aceasta 
dă, deși umbrită 
ța tragică a 
curmată în împrejurările răz
boiului crîncen.

In afară de Adâm, autorul 
reliefează cu pregnanță profi
lul lui Tudor Simion. secreta
rul comitetului regional al

idea},
„Adam era fericit 

cu timpul, cu 
înțelesuri", 

este profun
de experien- 
unei iubiri

scopului propus : apărarea ora
șului împotriva atacurilor tru
pelor germane. Dar Tudor este 
și un visător: după un miting 
al muncitorilor de la Atelierele 
C.F.R., în timp ce se întorcea 
acasă, imaginea cocioabelor 
periferîd îl face să-și în
chipuie cum vor apărea aici 
viitoarele construcții.

In carte capătă contururi 
precise avocatul Aman, con
ducătorul partidului național- 
țărănesc, un om fricos și la? 
ca și spionul german Hoffman,

format la șooala gîndîrii me
canice de tip prusac.

„Primii și ultimii' evocă 
numai cîteva din zilele lui 
August 1944, dar izbutește să 
redea intensitatea acelei pe
rioade, cînd „istoria accelera 
timpul", printr-o relatare ra
pidă, în secvențe cinemato
grafice, a evenimentelor. Stilul 
este concis, cu notații rapide 
de fapte. Modalitatea de rela
tare este aceea a unul partici
pant activ la desfășurarea na
rațiunii, care-și amintește în- 
timplările și le expune obiec
tivat. Prezența povestitorului 
se realizează prin comentarii, 
uneori lirice, alteori obiective, 
care apropie pe cititor de în
țelegerea exactă a sensului 
evenimentelor, a comportării 
personajelor, sau sugerează 
destinul oamenilor apropiați 
autorului. Aid este însă și o 
lipsă a cărții: comentariile 
intercalate direct în narațiune 
frînează uneori desfășurarea 
acțiunii, o întrerup, ceea ce 
duce în o dispersare a atenției 
lectorului.

■■

G DOG A

aptele cuprinse în 
cartea aceasta sînt 
notate în desfășura
rea lor cronologică și 
se constituie din mo
mentele principale
ale vieții eroului.

Ceea ce urmărește Marin Ian- 
cu Nicolae nu se limitează
insă la conturarea unei psihologii
specifice, cauzată de invaliditatea 
fizică, ci autorul vrea în primul 
rînd sa dezbată problema condi
ției sale umane, raportată la cir
cumstanțe de ordin nepersonal. 
Tema este interesantă, deși nu 
inedită.

Marin Iancu Nicolae reușește să 
sugereze conduita eroului și să-i 
fixeze acestuia locul în ansamblul 
împrejurărilor în care se profilea
ză. Problematica este dezbătută 
intr-un jurnal, unde reflexiile per
sonajului sînt consemnate curent, 
cotidian sau — uneori — prin in
termediul evocărilor, integrate însă 
tot unor file de jurnal, de însem
nări curente. Privită așa, lucrarea 
apare unitară întrudt faptele au o 
înlănțuire logică, selectarea lor 
este făcută cu discemămînt, elu- 
dîndu-se ipostazele neconcludente 
in favoarea celor care pot fi sem
nificative.

Jurnalul se deschide cu o însem
nare făcută de erou într-un spital. 
Avea pâ atunci nouă ani. Conți»

nuă cu altele ce surprind atmosfe
ra peisajului dobrogean văzut cu 
ochii copilului și cîteva desenînd 
un cadru întunecat. Se întrerupe 
apoi, fiind reluat abia după opt 
ani, cu o evocare a întîmplării 
nefericite ce duce la orbirea lui 
Mihai. Ultima consemnare în jur
nal datează din mai 1952.

Observației nu-i scapă elemen
tele ce pot contribui la realizarea 
tabloului social înfățișat. El se 
compune din imagini aparent dis
parate, cea a mediului familial do
minat de sărăcie, a revoltelor 
muncitorilor portuari, a Medgidiei 
de odinioară, a războiului mondial 
etc., sau cea finală, adîncă în sem
nificații noi. Privite separat, ase
menea imagini sînt destul de viu 
colorate, multe putînd chiar să 
constituie mici povestiri de sine 
stătătoare („Medgidia... septembrie 
1934"/ „Brăila... decembrie 1942“/ 
„Sibiu... august 1950").

Toată relatarea este străbătută 
de un pronunțat accent liric. Se 
rețin în deosebi portretele căruța
șilor Ismail Aii Derviș și Ablamid 
sau cele ale pionierilor din Sibiu. 
Bine prinsă e și atmosfera vechii 
Medgidii, în zilele premergătoare 
tîrgului local și nu lipsesc nici 
succinte descrieri ale naturii do
brogene.

Uzina de fibre sintetice Săvineștj
Piatra Neamț

Angajează imediat:
— Ingineri proiectant! mecanici pentru piese de 

schimb utilaj chimic ;
— Tehnicieni mecanici utilaj chimic;
— Desenatori tehnici pentru piese de schimb.

Cei interesat! se vor adresa la Serv. Personal-Invâ- 
tSmtnt U.F.S. Săvtneștl



Tratativele 
de la Geneva

GENEVA 9 (Agerpres). — 
Luni a avut loc la Geneva o 
ședință neoficială a Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare. Comitetul a discutat 
procedura examinării măsuri
lor „paralele" sau „parțiale", 
adică a măsurilor care să con
tribuie la slăbirea încordării 
internaționale, la întărirea 
securității și a încrederii între 
popoare.

După cum se știe, hotărîrea 
privind convocarea acestei 
ședințe pentru discutarea pro
cedurii a fost luată, la propu
nerea țărilor neutre, în ședin- • 
ța oficială precedentă a Corni- ; 
tetului celor 18.

—.

Măsuri ale 
guvernului 

Zanzibarului
ZANZIBAR 9 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Populare 
Zanzibar și Pemba, Abeid Karume 
a prezentat la 8 martie în cadrul 
unui mare miting la! care au par
ticipat aproximativ 50 000 de 
persoane, „Declarația Zanziba
rului". El a anunțat că întregul 
pămînt agricol din Zanzibar se na
ționalizează și devine proprietate 
a statului. In această categorie de 
pămînturi naționalizate se înțe
leg și plantațiile care inițial fu
seseră proprietate de stat și au 
fost vîndute de către guvernul an
terior al sultanului Zanzibarului 
„exploatatorilor capitaliști". De a- 
semenea, guvernul va acorda aju
tor țăranilor săraci.

Totodată președintele Karume a 
anunțat naționalizarea tuturor 
clădirilor din orașul Zanzibar, 
care aparținuseră germanilor îna
inte de primul război mondial. 
(Zanzibarul fusese pînă atunci co
lonie germană).

El a făcut cunoscută, de aseme
nea, hotărîrea de naționalizare a 
tuturor cluburilor străine. Aceste 
măsuri, a spus președintele Zanzi
barului, corespund intereselor în
tregului nostru popor. Ele sînt 
menite să lichideze situația anor
mala existenta pînă acum în care 
o minoritate stăpînea cea mai 
mare parte din pămîntul țării, în 
timp ce majoritatea poporului din 
Zanzibar era lăsată să moară de 
foame.

Guvernul țării, a declarat, de a- 
serr.er.ea. Karume, este continuu 
preocupat de lichidarea șomajului 
în țară. El a elal>or2t un plan de 
asistență a șomerilor și va face tot 
ce-i va fi posibil pentru ca pînă 
la t iunie să asigure tuturor de 
lucru.

Hotăririle privind naționaliză
rile intră în vigoare imediat.

Astăzi in S. II. A.
îl fa

TA des-ARES1
IRDEțAeU?»

O demonstrație de protest a femeilor din Buenos-Aires împotriva creșterii costului vieții. 
Foto: PRENSA LATINA

încordarea situației Vizita unei delegații

de partid și
IN CIPRU guvernamentale

PRIMELE ALEGERI 
PRELIMINARE

NEW YORK 9 (Agerpres). — La 
fiecare patru ani în a doua marți 
a lunii martie, în statul New 
Hampshire au loc primele alegeri 
preliminare din Statele Unite. Con
form tradiției, în această zi ale
gătorii democrați și republicani 
vor indica, paralel, preferințele lor 
pentru desemnările de candidați la 
posturile de președinte și vicepre
ședinte ai S.U.A. Aceste alegeri- 
sondaj premerg congresele celor 
dou partide : la 13 iulie la San 
Francisco congresul partidului re
publican și la 24 august la Atlan
tic City, congresul partidului de
mocrat. Rezultatele acestei prime 
sondări a corpului electoral ame
rican vor avea o anumită impor
tanță psihologică, deoarece vor in
fluența următoarele alegeri prelir 
minare din alte state și, indirect, 
desemnările finale pe care le vor 
face congresele celor două partide.

La aceste alegeri, alegătorii au 
dreptul să adauge pe buletinul de 
vot numele candidatului lor pre-

ferat, chiar dacă el nu figurează 
încă printre candidații la învesti
tură anunțați. Astfel, adepții Iui 
Henry Cabot Lodge, ambasadorul 
S.U.A. în Saigon, au declanșat o 
intensă campanie în.statul New 
Hampshire în favoarea acestuia, 
deși el nu și-a anunțat candida
tura. Candidații anunțați ai repu
blicanilor sînt, după cum se știe, 
senatorul din Arizona, Barry Gold
water, guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, senatoa- 
rea din statul Maine, Margaret 
Chase Smith și. fostul guvernator 
al statului Minnesota, Harold Stas
sen. Alegătorii din New Hamp
shire, în număr de circa 100 000, 
vor putea adăuga și pe alții în lo
cul candidaților „tipăriți". în a- 
fară de Cabot Lodge, printre can
didații „neanunțați", dar cu oare- 
cari șanse, se mai numără și fostul 
vicepreședinte Richard Nixon.

Gt privește partidul democrat, 
situația este mai clară. Democrații 
nu au imprimat buletine de vot la- 
sînd alegătorilor dreptul de a 
înscrie ei singuri numele prefera
tului lor. Dar desemnarea lui Lyn
don Johnson este considerată un 
fapt împlinit, în timp ce pentru 
postul de vicepreședinte, cele mai 
mari șanse sînt acordate ministru
lui justiției, Robert Kennedy, fra
tele președintelui asasinat.
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După eșuarea întîlnirii

PARIS. — Luni seara a avut loc o întilnire a 
acad. Zaharia Stâncii cu reprezentanții presei fran
ceze, organizată de editura Albin Michel cu ocazia 
apariției la Paris in această edituiă ,'a romanului. 
„focul cu moartea". Au participat Robert Esmenard, 
director general al editurii,, Albin Michel, oameni 
de litere, ziariști.

MOSCOVA. — A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., i-a primit pe A. Arauzos, 
ministrul industriei Și comerțului al Republicii Cipru 
și pe V. Lissaridis, depuțat cipriot și a avut, cu ei 
o convorbire privind problemele dezvoltării qonti* 
nue a relațiilor dintre U.R.S.S. și Republica Cipru.

OSLO. — După vizita făcută în Suedia, cosmonau
ta sovietici au sosit la 8 martie la Oslo. In capitala 
Norvegiei, Iuri Gagarin și Valerii Bîkovski au lost 
întîmpinați de un număr mare de locuitori.

HELSINKI. — Din Helsinki se anunță că delega
ția finlandeză la conferința organizațiilor scandinave 
pentru pace, care se va deschide la 14 martie la Stock
holm, va fi alcătuită din 108 persoane.

Conferința va discuta problema creării unei zone 
libere de arma nucleară, care să includă cele 4 țări 
scandinave (Danemarca, Finlanda, ^Norvegia și Sue
dia). La conferința vor participa și observatori din 
Anglia, Franța, S.U.A, și Uniunea Sovietică.

TOKIO. — La Tokio a început o nouă rundă de 
tratative între Japonia si Coreea de sud în vederea 
reglementării problemelor în suspensie dintre ele. 
Aceste tratative sînt tărăgănate de 12 ani. Pârtiei* 
panții la tratative au stabilit să reia examinarea 
problemei pescuitului în Marea Japoniei.’ Ei au că
zut de acord să țină ședințe zilnice.

Mesaj al președintelui S.U.A. 
adresat Congresului

NICOSIA 9 (Agerpres) — „Lupte 
înverșunate au izbucnit luni în 
două orașe de pe coasta sud-ves- 
tică a Ciprului", anunță corespon
dentul din Nicosia al agenției 
U.P.I. Pe lîngă ciocnirile de la 
Paphos și Ktima la care se referă 
corespondentul, au fost semnalate 
incidente la Nicosia, precum și în 
localitățile Omorphita, Larnaca, 
Malia etc. In cursul incidentelor 
din ultimele două zile s-au înre
gistrat numeroși morți și răniți. 
Folosirea armamentului greu de 
către cele două tabere și faptul 
că la Ktima luptele au fost reluate 
luni în pofida negocierii unui ar-

mistițiu reliefează încordarea si
tuației. Luni după amiază, agen
țiile de presă semnalau încetarea 
luptelor, dar la Nicosia au conti
nuat incidente sporadice. „Polițiș
ti. ciprioți greci și ciprioți turci — 
relata — agenția France Presse, 
au amplasat mitraliere de-a lungul 
pozițiilor respective în or2ș. Efec
tive de militari englezi au fost tri
mise în zona neutră".

Generalul Gyani a avut o între
vedere luhi dimineață cu președin
tele Makarios în legătură cu in
cidentele de la Ktima.

a R. P, Bulgaria
de la Bangkok

FRANȚA: Primul tur de scrutin
al alegerilor cantonale

9 (Corespondentul A- 
Georges Dascal, trans-

Despre situația 
din Ruanda

BRUXELLES 9 (Agerpres).— 
Vicepremierul guvernului din 
Burundi, Pie Masumbuko, care 
se află într-o vizită în Belgia, 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că numărul 
victimelor evenimentelor din 
Ruanda se ridică la peste 
20 000. După cum se știe, în 
ultima vreme în Ruanda au 
avut loc ciocniri între cele 
două pături alo populației — 
batutsi și bahutu — care au 
fost urmate de masacrarea a 
numeroși membri ai triburilor 
batutsi. Masumbuko a arătat 
că în ultimele trei luni 15 000 
de batutsi s-au refugiat în 
Burundi.

PAR1S 
gerpres» 
mite).

Duminică, S martie în Franța 
a avut Ioc primul tur de scrutin 
al alegerilor anronale. Aproxima
tiv 14 milioane ce alegători din 
toate depammenteie Franței, cu 
excepția ?ar£s=î=i șâ a dei 
menmhn Seni, au fose cnem 
reit

an
2 mai

de cocsdicri gcncrvL
Din datele publicate ce 

sterul ce Interne reiese că 
mul tur de sen 
joritatea absolt
de jumătate di _
rilor cantonului) și au fost aleși 
consilieri generali 969 car.idan 
în 593 cantoane nici un candidai 
nu a obținut majoritatea absdcri 
In aceste cantoane va avea loc 
duminică 15 martie al doilea tm 
de scrutin, pentru care este sufi
cienta majoritatea 
turi.

O caracteristică 
de scrutin este
mare de abțineri, aproape 48 Ia 
sută din totalul alegătorilor.

Comentînd rezultatele primului

a primului tur 
numărul foarte

VĂDUVA

■ oattina Nhu, devenită 
văduvă, n-a fost 
dată uitării. Revis
tele ilustrate de ti
raj de prin apus îi 
publică cu o frec
vență remarcabilă

cete mai proaspete fotografii în 
culori sau numai în alb-negru.

Ex-prima doamnă a Vietnamu
lui de sud a pierdut strălucirea de 
odinioară. Aroganța din priviri, 
suverana siguranță de sine s-au e- 
vaporat. Femeia care mărturisea 
cinic ca nu o impresionează morții 
indiferent de numărul lor și care 
sub casca de la coafor rezolva do
sare cu probleme de stat din cele 
mai importante, a suferit o teri
bilă metamorfoză. Pare abătută, 
tristețea îi împovărează chipul 
puțin îmbătrînit.

Doamna Nhu nu mai rostește 
cotidiene discursuri. Frazele răsu
nătoare s-au stins. Reporterii occi
dentali dau uitării pe acea doam
nă Nhu. Ei par înduioșați în fața 
văduvei aflată în exil. Tablourile 
de familie au devenit acum tema 
preferată. Doamna Nhu înconju
rată de copiii ei. Copiii își pregă
tesc lecțiile în timp ce nefericita 
lor mămică își scrie memoriile. 
Firește, la aceeași masă, pentru că 
acum numărul camerelor de locuit 
s-a restrîns, creditorii bat mereu 
la poartă, iar în palatele Saigonu- 
lui $i la visteria sud-vietnameză. 
cei din familia Diem nu mai au 
acces. Vărsați. lacrimi de jale, ci
titori ! — par a spune reporterii, 
omițtnd, evident, datele funda
mentale ale biografiei doamnei 
Nhu.

Cumnata răposatului Ngo Dinh 
Diem n-are liniște în exilul ei. 
Dar nu amintirile care îi pot a- 
păsa conștiința sînt de vină. Vina 
o poartă actualii guvernanți de la

Saigon, dintre care unii — nu-i 
mult de atunci — îi îndepli
neau dispozițiile fără , să crîcneas- 
că. Generalii sud-vietnamezi o 
duc cam prost, operațiile lor mili
tare s-au îmvotmolit într-un labi
rint fără ieșire. In fond, la Sai
gon diemismul supraviețuiește și 
duvă dispariția lui Diem. Junta 
care a preluat puterea a evitat 
procesul diemismului. Diem si fra
tele său au fost lichidați fără ju
decată, spre a se înlătura impli
cațiile unui proces public care ar 
fi dezvăluit multe lucruri neplă
cute în special pentru autorii și 
protectorii politicii antipopulare. 
Maiorul care l-a lichidat ve Diem 
a murit și el în condiții destul de 
suspecte. Discreția în iurul aface
rii trebuia să fie totală. Totuși, 
un membru al familiei Diem pe 
banca acuzaților ar mai domoli 
ceva din nemulțumirea populară. 
Probabil, acesta a fost raționamen
tul care a condus iunta sud-viet
nameză către cererea de extrădare 
a doamnei Nhu ?

Va avea loc, în sfîrșit, un pro
ces al diemismului ?

Nici gînd ! Doamna 
este urmărită pentru 
aduse Vietnamului de
ce i se impută sînt doar niște mă
runte delicte economice, niște găi
nării denumite pompos „atentat la 
adresa economiei naționale” «i 
„violarea regulamentului schimbu
lui de devize". Atîta tot.

Văduva cea abătută a redevenit 
imediat o leoaică furioasă. Acuza
țiile le-a calificat drept o „idioțe
nie", iar asupra protectorilor ei de 
ieri a abătut un pbtop de repro
șuri. Cum de tulbură liniștea ma
mei unor orfani ?

Nhu nu 
nefericirile 
sud. Ceea

EUGENIU OBREA

tur de scrutin al alegerilor canto- 
nale, Waldeck Rochet, secretar 
general adjunct al P.C.F. a arătat 
că acestea atestă ca P.C.F. își 
consolidează pozițiile, cîștigînd 
noi funcții de consilieri generali 
și sînt o confirmare a progreselor 
obținute de P.CF. datorită politicii 
sile de «râme democratici. Nu
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Scopul sosirii

i din

la Washington a
ambasadorului S.l.A.

in Franța
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WASHINGTON. — La 
9 martie președintele 
Lyndon Johnson a adre
sat Congresului S.U.A. 
un mesaj cu privire la 
cerințele, resursele, fo
losirea și iormarea for
țelor de muncă în Sta
tele Unite. In mesaj se 
cere adaptarea de mă
suri menite să combată 
șomajul, arătîndu-se că, 
deși in luna februarie au 
fost create 800 000 noi 
locuri de muncă, cifra 
șomerilor care se ridică 
la 4 500 000, nu a scăzut 
aproape deloc.

Mesajul acordă o a- 
tenție specială șomaju
lui în rîndurile tinere-

tulul american, și preco
nizează îmbunătățirea 
sistemului de educație 
și a învățămrnttrlui 'pro
fesional, întrucît pro
centul șomerilor este 
mult mai ridicat în rin- 
durile muncitorilor , ne* 
calificați. ■ ■* <

Pentru combaterea șo
majului în rîndurile 
populație) de culoare, 
unde procentul celor 
fără lucru este de cel 
puțin două, ori mai mare 
decît in rîndurile mun
citorilor albi, mesajul 
cere eliminarea discri
minării rasiale si adop
tarea unor practici echi
tabile la angajarea în- 
locurile de muncă,.

Pe
MANILA 9 (Agerpres). — 

După eșuarea întîlnirii de la 
Bangkok a miniștrilor de ex
terne ai Indoneziei, Filipine- 
lor și Federației Malayeze, în 
capitalele celor trei țări a în
ceput o intensă activtate di
plomatică.

La Kuala Lumpur a avut 
loc luni o ședință a guvernu
lui malayez în cadrul căreia 
au fost expuse rezultatele în
tîlnirii de la Bangkok și a fost 
examinată din nou situația 
din Asia de sud-est.

Intr-o declarație făcută la 
Manila, ministrul de externe 
al Filipinelor, Salvador Lopez, 
a făcut cunoscut că, animat de 
dorința de a se ajunge la o 
destindere în relațiile cu Ma- 
layezia, guvernul său studiază 
în mod serios problema resta
bilirii relațiilor diplomatice cu 
Federația Malayeză la nivel 
de consulate.

Agenția France Presse a-

nunță că. în același timp, am
basadorul englez la Djakarta 
a sosit la Kuala Lumpur pen
tru a discuta cu lorudul Head, 
înaltul comisar al Marii Bri
tanii, situația din Asia de 
sud-est și, în special, relațiile 
Malayeziei cu Filipînele și In
donezia.

Tot luni, la palatul prezi
dențial din Bogor, a avut loc 
cea de-a doua întilnire, din 
ultimele 48 de ore, între pre
ședintele Sukarno și impor
tante personalități politice și 
militare. Ei au dezbătut situa
ția din Asia de sud-est, după 
crearea Federației Malayeze, 
căile pentru lichidarea încor
dării în relațiile cu Federația 
Malayeză, precum și o formu
lă filipineză de soluționare a 
crizei malayeze.

Răspunzînd corespondenților 
de presă, la sfîrșitul acestei 
întîlniri, primul locțiitor al 
primului, ministru, Subandrio, 
a subliniat că „toți participan- 
ții și-«u reafirmat hotărîrea de 
a sprijini politica de pînă 
acum a Indoneziei în proble
ma malayeză".

în legătură cu formula fili
pineză, Subandrio a declarat 
că discuțiile pe marginea ei 
vor continua și în următoarele 
zile, așteptîndu-se de la Mani
la lămuriri și date suplimen
tare în această privință.

martorilor apărării

în R. P. Ungară

Sosirea motonavei sovietice ESTONIA' la stațiunea antarctică Mirnli.

BUDAPESTA 9 (Agerpres). 
— La 9 martie a sosit la Bu
dapesta o delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. 
Bulgaria, condusă de Todor 
Jivkov, prim secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria, care face o vizită o- 
ficială de prietenie la invita
ția C.C. al P.M.S.U. și a gu
vernului revoluționar munci
toresc țărănesc ungar.

Pe aeroportul din Buda
pesta, delegația a fost întîm- 
pinată de Janos Kadar, prim 
secretar al C.C. al P.M.S.U.» 
președintele guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc. 
Todor Jivkov și Janos Kadar 
au rostit cuvîntări.
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KHARTUM. — După cum relatează agenția Reu
ter, guvernul Sudanului a informat Etiopia și So
malia că acceptă propunerea de a se desfășura în 
capitala sudaneză, Khartum, tratative bilaterale între 
cele două țări în vederea reglementării conflictului 
de frontieră dintre ele.

LONDRA. — La invitația guvernului britanic: d 
sosit la Londra Bruno Pittermann, vice-cancelarul 
Austriei. In cursul vizitei de două zile, Pittermann. 
va duce tratative comerciale și se va întîlni cu pri
mul ministru Douglas-Home, ministrul de externe 
Butler și cu alți membri ai guvernului britanic,

MOSCOVA’. — Agenția TASS anunță că la 9 mar* 
tie, la invitația ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. a sosit Ia Moscova într-o vizită oficială 
ministrul afacerilor externe al Tunisiei, Mongi Slim.

CONAKRI. — După cum transmite agenția . Ta- 
niug, la încheierea vizitei în Guineea a delegației 
iugoslave de partid și de stat, condusă de Lazar 
Kolișevski, a fost dat publicității un comunicat co
mun. In comunicat se arata printre altele că. In 
timpul vizitei în Guineea, delegația iugoslava a 
avut convorbiri rodnice cu conducerea Partidului 
Democrat și a guvernului din Guineea asupra coexis
tenței pașnice Intre țările cu sisteme sociale și po
litice diferite, asupra menținerii păcii în lume, si 
asupra politicii de neangajate.

WASHINGTON 9 (Ager
pres).— La Washington a sosit 
ambasadorul S.UA. in Franța, 
Charles Bohlen, care, după 
cum s-a anunțat, urmează să 
aibă în cursul acestei săptă- 
mîni mai multe întrevederi cu 
președintele Johnson și cu alte 
personalități ale guvernului 
Statelor Unite. Agenția Reu
ter, citînd surse oficiale ame
ricane, transmite că, în cursul 
întrevederilor va fi luată în 
discuție posibilitatea unei în- 
tîlniri între președintele John
son și președintele de Gaulle. 
De asemenea, Bohlen va trece 
în revistă cu oficialitățile de la 
Washington unele aspecte ale 
politicii franceze care, după 
cum se știe, a dus la o răcire 
a relațiilor dintre Franța și 
S.U.A. Potrivit agenției, prin
tre acestea se află politica 
franceză în Asia de sud-est 
și, îndeosebi, apelul președin
telui de Gaulle în favoarea 
neutralizării acestei regiuni ; 
apropiatele tratative tarifare 
în cadrul „rundei Kennedy" 
în legătură cu care Franța 
manifestă o serie de rezerve și < 
vizita pe care președintele de < 
Gaulle* urmează să o facă în 
mai multe țări din America < 
Latină. <

DALLAS 9 (Agerpres). — Pro
cesul lui Jack Ruby a intrat in 
cea de-a patra săptămină care este 
consacrată în întregime depoziții
lor martorilor apărării. In fața 
tribunalului urmează să apară pe 
rind un fost campion mondial de 
box, Barney Ross, o dansatoare de 
striptease în localul lui Ruby, a- 
restată în prezent pentru trafic de 
stupefiante, psihiatri, psihologi și 
alți specialiști pentru a demonstra, 
așa cum afirmă apărarea, că Jack 
Ruby este un bolnav care și-a 
pierdut rațiunea în momentul cînd 
l-a ucis pe Lee Oswald.

Așa cum reiese din relatările 
agențiilor occidentale de presă, 
scenariul depozițiilor acestor 
martori este cunoscut de pe acum. 
Boxerul Barney Ross va trebui să 
demonstreze că Ruby, pe care l-a 
cunoscut bine la New York, este 
„un bun american”. Dansatoarea 
Patricia Ann Kohs va trebui să de
clare că a văzut pe Ruby lovind 
cu capul de trotuar un șofer de 
taxi, după care a început să stri
ge „Ce mi s-a întîmplat ? Ce am 
făcut ?'. Această declarație va 
servi tezei apărării, potrivit căreia 
Ruby nu-și amintește de actele

sale, așa cum nu-și amintește să-l 
fi ucis pe Oswald !

Duminică Ruby a fost examinat 
în închisoare de Roy Shaffer, pro
fesor de psihologie la Universita
tea Yale, care urmează să prezin
te un raport tribunalului. Deși nu 
se cunosc amănunte cu privire la 
concluziile acestui raport, agenția 
France Presse menționează că a- 
părătorii lui Ruby se îndoiesc tot 
mai mult de concluziile psihiatri
lor. Un alt raport întocmit de trei 
psihiatri „imparțiali” este mențio
nat din ce în ce mai puțin de 
Melvin Belli, principalul avocat al 
apărării.

Intre timp, poliția din Dallas 
continuă cercetările pentru a găsi 
pe doi din cei șapte pușcăriași 
care au evadat sîmbătă din închi
soarea situată în clădirea unde se 
judecă procesul lui Ruby.

Primarul orașului, Erik Johnson, 
a declarat că evadarea celor șapte 
pușcăriași în văzul mulțimii de 
ziariști și spectatori la procesul lui 
Ruby va face ca asupra orașului 
Dallas să fie îndreptat încă un 
deget. Ziarul „New York Daily 
News" a publicat știrea evadării 
sub un titlu cules cu caractere 
groase : „Oh, Dallas !",

MOSCOVA. — După cum comunică agenția 
TASS, la Invitația guvernelor Suediei și Finlandei, 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromlko, va face o vizită oficială de răspuns In 
Suedia Intre 17 și 71 martie și In Finlanda între 21 
si 26 martie.

Știați că oul pasării de 
Colibri este de 7-500 -ori 
mai ușor ca cel de struț ? 
In fotografie: pasărea 
Colibri, una din speciile 
cele mai mici din lume, 
pe un ou de struț care 
cintărește cirCa 1,5 kg.

Prima grefă 
a unei mîini umane 

nu a reușit

ubofițerul ecuadorian de ma- 
v rină Julio Luna, căruia în 
kJ urmă cu cîtva timp i-a fost 

grefată într-un spital din Guaya
quil o mină luată de la un cada
vru a fost operat din nou la 
Boston. O echipă de chirurgi ame
ricani a îndepărtat mina grefată 
întrucît, după cum a anunțat spi
talul „examenele și probele efec
tuate au indicat că procesul natu
ral de respingere de către organis 
mul primitor a unui organ străin 

a progresat pînă la un 
în care menținerea grefei 
în pericol viața bolnavu-

concurs internațional, la care să 
fie prezentate proiecte de consoli
dare a turnului.

Tumul din Pisa, construit în 
secolul al XII-lea, și-a cucerit fai
ma datorită înclinației sale, care 
s-a produs treptat de-a lungul 
anilor.

Cea mai mare ionotecă 
personală din lume

grefat 
punct 
punea

’ lui'.
In .

transmite agenția France Presse, 
prima grefă a unei mîini umane 
nu a reușit.

felul acesta, după cum

Concurs pentru salvarea 
turnului din Pisa

Guvernul italian intenționea
ză să adreseze un apel că
tre experți din mai multe 

țări în vederea salvării cunoscutu
lui turn înclinat din Pisa, ame
nințat să se prăbușească.

In acest scop, ministrul lucră
rilor publice al Italiei, Giovanni 
Pieraccini, va supune Parlamentu
lui un proiect de lege autorizînd 
guvernul să anunțe ținerea unui

Z'ngynervX Andrei Șestakov 
din Tambov deține una 
din cele mai mari fono

teci personale din lume. Colec
ția lui cuprinde peste 10 000 
de plăci și benzi de magneto
fon cu imprimări din operele 
compozitorilor ruși și din lu
mea întreagă. Printre lucrări
le cuprinse în fonoteca ingine
rului Șestakov se numără și 
operele lui Glinka, Ceaikovski, 
Bach, Beethoven, Mozart im
primate aproape în întregime.

Andrei Șestakov permite 
melomanilor să utilizeze fono
teca sa personală precum și 
cărțile din marea sa bibliotecă 
de istorie și teorie a muzicii.

mai multe comunicări în legă
tură cu viața și opera scriito
rului între anii 1831—1842, pe 
care el i-a petrecut la Civita
vecchia în funcția sa de consul 
al Franței. Participanții — 
profesori universitari, cercetă
tori pe'tărîmul literaturii, oa
meni de teatru — grupați în 
jurul Asociației „Prietenii lui 
Stendhal" au vizitat locuri le
gate de amintirea autorului 
romanelor „Roșu și Negru" și 
„Mînăstirea din Parma*.

Festivalul internațional 
al Ulmului sportiv 

de la Cortina D’Ampezzo

Simpozion internațional 
consacrat lui Stendhal

In orașul Civitavecchia 
din Italia, a avut loc zi
lele trecute un simpo

zion internațional consacrat 
marelui romancier francez, 
Stendhal. Au fost prezentate

a Cortina D’Ampezzo a
Ț luat sfîrșit cel de-al 20-lea
1—^ Festival internațional al 

filmului sportiv.
După cum transmite agenția 

France Presse, premiul pentru cea 
mai bună selecție a filmelor pre
zentate la festival, premiul dotat 
cu cupa Ministerului turismului 
și spectacolelor din Italia, a fost 
decernat U.R.S.S.

Cele două medalii de argint ale 
Comitetului olimpic național ita
lian pentru cele mai bune filme 
prezentate la festival, au fost de-

Insula Alcatraz 
obiectul unei dispute

cernate filmelor „Tehnica schioru
lui de fond' (U.R.S.S.) și „Drumul 
olimpic" (Japonia).

Premiul „Cupa Carlo 'Alberto 
Chiesa" a fost atribuit filmului 
brazilian „Garrincha allegria do 
povou.

Sase indieni, membri ai unui 
trib de piei roșii, au de- 

5 barcat duminică pe insula 
Alcatraz situată în fața orașului 
San Francisco și au cerut ca a- 
ceasta să le fie cedată. După cum 
se știe, aici se află una dintre 
cele mai mari și izolate închisori 
din S.U.A., care este în prezent 
abandonată.

Cei șase indieni, care au adus 
cu ei alimente pentru 30 de zile 
au declarat că cererile lor se ba-
zează pe tratatul din 1868 care << 
stipulează că orice teritoriu fede- 
ral nefolosit trebuie să revină de 
drept pieilor roșii. Numai după << 
intervenția fostului gardian șef al 
închisorii Alcatraz, chemat de ur- >< 
gență pentru a alunga pe „inva- << 
datori", indienii au acceptat să y 
părăsească insula și să prezinte // 
redamația lor unui tribunal. <<
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