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început în ■ Capitală

In prima 
rnăvară a . ,
desfășurarea fazei raionale a con
cursului formațiilor artistice din 
școli. Concursul se desfășoară sub 
semnul marii sărbători din acest 
an a poporului nostru: cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării pa
triei.

Timp de două zile (22 și 23 
martie) prin fața juriilor de con
curs, din care fac parte actori ai 
teatrelor dramatice și muzicale, 
scriitori, profesori de specialitate, 
reprezentanți ai secțiilor de învă- 
țămînt și comitetelor raionale 
U.T.M., s-au perindat sute de 
formații artistice: coruri, orclies-. 
tre, fanfare, echipe de teatru și 
de dansuri, brigăzi artistice de. 
agitație, formații de balet, soliști 
— vocali și instrumentiști, re
citatori etc.

In urma concursului, cele mai 
bune formații vor fi promovate 
pentru faza pe Capitală.

S. GHEORGHE
★

Peste 2 000 de elevi din clasele 
I—VII ale școlilor din Tg. Mureș 
au urcat duminică pe scenă, în 
cadrul celei de a Xl-a ediții a 
concursului cultural-artistic școlar.

In sala de festivități a Școlii 
medii „Bolyai Farkaș" s-au între
cut pasionații teatrului. Micii ar
tiști au dat viață unor personaje 
din basmele și povestirile îndră
gite sau au prezentat numeroase 
piese și scenete inspirate din via
ța pionierilor și a școlilor.

Dintre cele 9 formații care au 
prezentat jocuri populare romî- 
nești și maghiare s-au remarcat 
în mod deosebit cele din Școala 
medie nr. 5 și ale Școlii de 8 ani 
nr. 4. Dansul tematic „Confrun- 
tînd jurnalul unității" la realiza
rea căruia au participat peste 150 
de interpreți a înfățișat într-un 
mod sugestiv principalele aspecte 
(învățătura, activități patriotice, 
serbări, carnavaluri, excursii etc.) 
din munca elevilor Școlii de 8 ani 
nr. 4.

La Școala medic „Papiu Hanan* 
19 ansambluri corale, unele ca 
cele ale Școlii medii „Unirea" 
cuprinzînd peste 120 de elevi, zeci 
de soliști vocali și instrumentiști, 
au interpretat frumoase cîntece 
pionierești și patriotice.

N. ARSENIE

Am 
urmă 
București, Cluj și cîteva 
școlile de artă din Capitală. 
Pretutindeni ne-a întîmpinat 
aceeași febrilă atmosferă de 
pregătiri în vederea unui emo
ționant eveniment: etapa fi
nală a celui de-al 6-lea Festi
val republican al școlilor și 
institutelor de artă.

Studenții orchestrei Conser
vatorului bucureștean pregă
tesc pentru concertul inaugu
ral de astă seară un amplu 
program'cuprinzînd lucrări de 
Ion Dumitrescu, Florin Efti- 
mescu și Ludwig van Beetho
ven. Studenții claselor de ope
ră ale aceluiași institut pregă
tesc și ei un bogat spectacol 
în care vom auzi (pentru pri
ma oară în țară, într-o mon
tare scenică) opera lui Pergo- 
lese „Slujnica stăpînă“ și frag
mente din alte celebre lucrări 
destinate teatrului liric ca 
„Nunta lui Figaro", „Paiațe" 
sau „Alexandru Lăpușneanu“. 
Cele mai bune lucrări ale stu
denților Institutelor de artă 
plastică „Nicolae Grigorescu" 
și „Ion Andreescu" din Bucu
rești și Cluj au poposit de a- 
cum în sala Dalles unde, în 
perioada 26 martie — 5 apri
lie, va fi deschisă o expoziție 
de artă plastică și decorativă. 
Studenții institutelor de artă 
teatrală, ai facultății de muzi
că. ai institutelor pedagogice, 
elevii școlilor de muzică, artă 
plastică și coregrafie din toată 
țara s-au pregătit luni în șir 
pentru etapa finală a Festiva
lului republican.

Continuînd suita, de mani
festări ce au intrat de mulți 
ani în tradițiile vieții noastre 
artistice, cel de-al 6-lea Festi
val republican, reprezintă tot
odată un ’ minunat prilej de 
manifestare a succeselor ob
ținute de învățămîntul nostru 
artistic în decursul celor 20 de 
ani de la Eliberare, oglindind 
legătura tot mai strînsă a 
creației artistice cu viața.
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CU PLANUL TRIMESTRIAL TALENTE
ÎNDEPLINIT

IN CONCURSSecția II furnale

Trustul minier

Dobrogea

Bacău

I. SAVA

I

(Agerpres)

„Electromagnetica" din Capitală

Foto : N. STELORIAN

sondele care se ex-Pentru (Agerpres)

MIHAI NEGULESCU

(Continuare în pag. a Ill-a)

(Agerpres)

din planul de mă- 
tehnico-organizato- 
al trustului.

• Brigada artistică de agi
tație a Școlii de 8 ani 
nr. 156 din Capitală

cunosc 
marilor 

Peste 
momente

intensificării
Și

furnaliștii

LA „ÎNĂLȚIMEA"
• Echipa de dansuri a 

Școlii de 8 ani nr. 174f 
din Capitală

Direcția regională 

a economiei forestiere

C. S. Hunedoara

și Laminorul 

de 800 mm.

funcționare a son- 
mai mult de 35 la

Un nou dispozitiv: „Regulatorul automat"

în întrecerea socialistă

UNEI SCENE...

I

Primavara la propriu și.figurat

Expoziție regionalăexploatare
Linia electrică de kV Timișoara

Siderurgiștii de la 
Combinatul din Hune
doara înregistrează zil
nic noi succese în reali
zarea planului de pro
ducție la toți indicii și a 
angajamentului luat în 
cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării 
patriei. Asigurînd func
ționarea agregatelor cu 
productivitate cît mai 
ridicată, colectivul sec
ției II furnale a îndepli
nit cu 14 zile înainte de 
termen, planul de pro
ducție pe primul trimes
tru al anului.

Datorită
procesului de topire 
elaborare, 
secției au dat d’e la în
ceputul anului, peste 
plan ,0 cantitate de fon
tă echivalentă cu meta
lul necesar pentru fabri
carea a peste 2 440 trac
toare. In același timp au 
redus consumul de cocs 
cu aproximativ 15 kg pe 
tona de fontă.

O altă secție din ca
drul combinatului, lami
norul de 800 mm, al că
rui colectiv a fost distins

de curînd cu diploma de 
fruntaș în întrecerea so
cialistă pe 1963, a anun
țat îndeplinirea planului 
trimestrial de producție 
cu 11 zile mai devreme. 
Succesele laminatorilcr 
sînt rod al unor îmbună
tățiri aduse procesului 
tehnologic de laminare a 
metalului. Printre altele, 
ei au introdus proce
deul de încărcare a ci
lindrilor de laminare cu 
sîrmă înalt aliată, fapt 
care asigură prelungirea 
duratei de funcționare a 
acestora cu 8—10 zile. 
S-a îmbunătățit, de a- 
semenea, regimul de 
funcționare a cuptoare
lor adinei și a liniilor de 
laminare.

bază din exploatările fo
restiere și a lucrului în 
brigăzi complexe, care 
au dus la creșterea pro
ductivității muncii cu 6,4 
la sută față de plan. 
Anul acesta cu mijloace 
mecanizate s-a doborît 
și secționat un volum 
de masă lemnoasă mai 
mare cu 94 000 m.c. față 
de perioada corespunză
toare a anului trecut.

In primele două luni 
ale anului, forestierii din 
regiune au obținut la 
prețul de cost economii 
peste plan în valoare de 
aproape 2 000 000 lei.

Muncitorii întreprin
derilor aparținînd Di
recției regionale a eco
nomiei forestiere Bacău 
au îndeplinit în ziua de 
23 martie planul pe pri
mul trimestru la pro
ducția globală și marfă. 
Realizarea înainte de 
termen a sarcinilor se 
datorește într-o mare 
măsură extinderii me
canizării lucrărilor de

Colectivele exploatări
lor miniere aparținînd 
Trustului minier Dobro
gea au îndeplinit planul 
trimestrial la producția 
globală și marfă.

La obținerea acestui 
succes au contribuit mai 
buna organizare a mun
cii în exploatări, inten
sificarea întrecerii so
cialiste între brigăzi și 
echipe, precum și apli
carea mai multcr obiec
tive 
suri 
rice

Printre muncitorii care se evidențiază

prin calitatea executării telefoanelor

automate se află și tînărul Gheorghe

Stan din secția telefonie a Uzinei

„Semănătoarea" 
întreprindere 

evidențiată pe ramură

„I. P. R. O ,M. E. T.“ 
Institut de proiectări 
fruntaș pe Capitală

In scopul reducerii interven
țiilor la sonde, petroliștii din 
schela Cîmpina aplică cu 
succes noul procedeu de com
batere a viiturilor de nisip, 
prin folosirea filtrelor. La son
dele unde s-au introdus ase
menea filtre, a fost îmbunătă
țit sistemul de exploatare, fă- 
cînd posibilă prelungirea du
ratei de 
delor cu

ploatează prin gazlift, se folo
sește de curînd dispozitivul 
numit „regulatorul automat”, 
cu ajutorul căruia se regle
mentează automat presiunile 
de zăcămînt. Asemenea pro
cedee, menite să ducă la o mai 
bună funcționare a . sondelor 
în exploatare, la creșterea pro
ductivității acestora, sînt în 
curs de aplicare și în alte 
schele din Valea Prahovei.

Colectivul Uzinelor „Semănătoarea" din 
Capitală a primit luni după amiază, diplo
ma Consiliului Central al Sindicatelor de 
întreprindere evidențiată pe țară în întrece
rea socialistă pe anul 1963, în ramura 
industriei constructoare de utilaje tehno
logice și mașini unelte.

Luînd cuvîntul, ing. Ion Mătiescu. di
rectorul uzinelor, ă arătat că anul trecut, 
iceastă întreprindere a furnizat peste plan, 
circa 500 mașini agricole si o însemnată 
cantitate de piese de schimb. Ca urmare a 
introducerii tehnicii noi, a îmbunătățirii 
continue a organizării muncii, colectivul 
acestei uzine a realizat peste plan, în pe
rioada amintită, economii în valoare de 
9 900 000 lei.

Continuînd succesele obținute în anul 
trecut, colectivul acestor uzine a trimis 
agriculturii de la începutul anului și pînă 
acum numeroase mașini agricole.

Inmînînd diploma C.C.S., tov. Gheorghe 
Borș, președintele Consiliului local al 
sindicatelor din Capitală, a felicitat căl
duros pe muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii Uzinelor „Semănătoarea" urîndu-le 
noi succese.

Colectivul institutului de proiectări 
uzine și instalații metalurgice IPROMET, 
a primit luni diploma Consiliului local 
al sindicatelor din orașul București, de 
întreprindere fruntașă în întrecerea socia
listă pe anul 1963, între institutele de 
proiectări din Capitală.

Această distincție a fost obținută ca 
urmare a succeselor obținute în introduce
rea în activitatea de proiectare a unor so
luții noi, la nivelul tehnicii actuale, al 
asigurării din timp a șantierelor cu proiecte 
de bună calitate. O altă realizare a acestui 
institut o constituie respectarea termene
lor prevăzute în contract, șantierele pri
mind proiectele cu 19 zile mai devreme 
față de data stabilită inițial.

Tehnicienii și inginerii din atelierele și 
sectoarele de proiectare ale institutului 
sînt hotărîți să cinstească cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu noi rea
lizări în munca de proiectare.

eară. Foaierele 
Teatrului Național 
din lași 
animația 
spectacole.
cîteva
uriașa sală ieșea

nă, martoră a unor răsunătoare 
creații dramatice și lirice, va fi 
inundată de glasurile tulbură
toare ale cîntecelor populare, 
de mișcările pline de vioiciune 
și expresivitate ale dansatorilor. 

Cîteva sute de artiști amatori 
așteaptă în culise. Intîlnirea cu 
scena e emoționantă de fiecare 
dată. Nu trece mult și cortine
le grele ale scenei se ridică do
mol, deschizînd parcă o poartă 
de taină spre lumea unor fru
museți folclorice nebănuite.

Retras în semiîntunericul să
lii, rememorez în fracțiuni de 
secundă momente asemănătoa
re cînd trăisem revelația puter
nică a măiestriei, a sincerității 
fascinante, a stăpînirii de sine 
cu. care atîția talentați artiști 
populari reușiseră să mă im
presioneze pînă în adîncul su
fletului, cu prilejul celui de al 
patrulea, al cincilea, al șaselea 
concurs al formațiilor artistice.

De la minunatele dansuri ale 
Sicheviței bănățene, interpreta
te laolaltă de patru generații de 
oameni, pînă la piruetele sprin
tene ale Anucăi Țape și ale lui 
Vasilicâ Bura, copii din Oaș, 
care cuceriseră asistența și ju
riul Festivalului internațional 

din 1962, succesele artistice ale

concurs, aveau să 
aproape toate neli- 

insufle entuziasm și 
artistică sutelor de 
de-a lungul unui 

de 3—4 ceasuri. O

țării noastre ilustrau o largă 
ramificație de mase.

Mă gîndeam la conținutul și 
calitatea inteipretării în specta
colele artiștilor amatori. At
mosfera sălii, arhitectonica, a- 
sistența — totul indica deja a- 
numite exigențe, și mă gîndeam 
cu oarecare neliniște dacă ceea 
ce va urma, va îndreptăți...

In sala cea mare a teatrului, 
cele cîteva formații artistice 
fruntașe ale primei faze a celui 
de al 7-lea 
risipească 
niștile, să 
satisfacție 
spectatori, 
spectacol
cronică, oricît de succintă, nu 
poate trece cu ușurință peste 
evoluția celor două tarafuri, a 
celor două echipe de dansuri, 
a brigăzii artistice de agitație 
a fabricii de antibiotice, după 
cum nu s-a aflat spectator în 
sală pe care să nu-1 cucerească 
naturalețea, umorul savuros cu 
care tînărul Irimia Niculai, din 
Bazga, a reușit să dea viață cu 
mijloace cu care însuși humu- 
leșteanul Nică a lui Ștefan a 
Petrii va fi istorisit în atîtea 
rînduri pățania cu „Pupăza din 
tei“ și necazurile din pricina 
mă tușii Mărioara...

E foarte firesc ca urmărind 
spectacolul cu ochii unui iubi
tor al artei populare, să fi trăit
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Kikinda (R. S. F. Iugoslavia)
străinătate

De 
4 000 
pat la excursiile organizate de a- 
gențiile O.N.T. — „Carpați“ din 
orașele Baia Mare și Satu Mare. 
Ei au vizitat orașele Cluj, Sibiu, 
București, Sinaia, Brașov, Tg. Mu
reș și alte localități de pe văile 
Someșului, Oltului și Prahovei.

Tot în aceaștă perioadă, aproape
2 500 de mineri, constructori de 
mașini, muncitori, funcționari și 
alți oameni ai muncii au făcut ex
cursii individuale în R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S. și alte țări, iar aproape
3 000 de salariați ai întreprinderi
lor industriale, unităților economi
ce și instituțiilor administrative de 
stat și-au petrecut concediul de 
odihnă în diferite stațiuni balneo- 
climatice din tară.

la începutul anului, peste 
de maramureșeni au partici-

La 23 martie a fost dată în 
exploatare linia electrică de 
110 kV Timișoara-Kikinda 
(R.S.F. Iugoslavia) prin inter
mediul căreia se realizează 
legătura dintre sistemul ener
getic local al Timișoarei cu

R.S.F.sistemul energetic al 
Iugoslavia.

Linia a cărei lungime este 
de 45,6 km pe teritoriul nos
tru și de 17,4 km. pe teritoriul 
R.S.F. Iugoslavia, a fost con
struită în vederea realizării 
primei etape a prevederilor a-

cordului încheiat între cele 
două țări vecine pentru inter
conectarea sistemelor lor e- 
nergetice. Prin această rețea 
electrică de înaltă tensiune se 
livrează energie electrică în
tre cele două țări în condiții 
reciproc, avantajoase.

In sălile Muzeului regional 
din Suceava s-a deschis o ex
poziție de pictură și grafică 
organizată de Casa regională 
a creației populare. Expoziția 
cuprinde 70 de lucrări ale pic
torilor amatori, membri ai cer
cului de artă plastică din Făl
ticeni. Lucrările, executate în 
acuarelă, ulei, tuș și cărbune 
redau aspecte din viața nouă 
a regiunii, portrete de munci
tori și colectiviști fruntași.

ieșeam 
flori — 
oaspete

(Agerpres)

LABORATOR DE FONETICA
La Institutul de limbi și li

teraturi străine din București 
funcționează un laborator de 
fonetică. Dotat cu aparatură 
modernă, noul laborator per
mite viitorilor profesori și tra
ducători să-și însușească te
meinic limbile străine pe care 
le studiază. Studenții imprimă 
pe benzi de magnetofon texte
le lecțiilor care sînt apoi as
cultate și corectate de cadrele 
didactice de specialitate. Alte

ori, cu ajutorul căștilor și di- 
fuzoarelor instalate în cabine
le de studiu individual, tine
rii care învață limbile euro
pene urmăresc atît pronunția 
profesorilor, cit și a unor ac
tori cu perfectă dicțiune.

în momentul de față se stu
diază folosirea unor asemenea 
metode și pentru însușirea 
limbilor orientale. Este, de 
asemenea, în studiu instalarea

unui traductor vizual, aparat 
cu ajutorul căruia studenții 
urmăresc pe ecranul unui .te
levizor special redarea sub 
formă de semne a sunetelor, 
permițîndu-le o pronunțare 
corectă. Laboratorul de fone
tică este frecventat și de stu- 
denți de peste hotare care,, se 
pregătesc să devină profesori 
de limba și literatura romînă 
în 17 țări ale lumii.

(Agerpres)

CURSURI
DE PERFECTION

La Poiana Brașov, s-au 
deschis cursurile de perfec
ționare a cadrelor care vor 
deservi anul acesta unitățile 
de alimentație publică de pe 
litoral. La aceste cursuri, or
ganizate de Ministerul Co
merțului Interior se predau 
noțiuni de tehnologia produ
selor culinare, de bufet și co
fetărie, și cunoștințe uzuale 
de limbi străine.

ind s-a întîmplat ? 
Parcă mai ieri era 
printre noi, albă, 
majestuoasă, strălu
citoare și... rece.
Cînd a plecat iarna? 
Dar ea... Primăvara,

cînd a venit la noi ?
Vedeți, dacă aflăm, îi 

înainte cu un buchet de 
așa cum se cuvine unui 
așteptat și drag.

Pe unde o fi intrat primăvara 
în orașul nostru ? Am plecat zilele 
trecute, în 1 căutarea ci... Am luat 
la început tramvaiul*21. Aproape 
de capătul liniei am coborît. La 
șantierul 2 de construcții I.C.M. 3, 
am ridicat privirea spre un grup 
de oameni care, sfidînd ploaia, 
lucrau sus la etajul 8. O-macara 
cu gît grațios de girafă se încli
na aducînd oamenilor panouri 
mari ■ prefabricate. Patru aparta
mente pe zi „încheagă" echipa de 
montatoxi a lui. Constantin Toma. 
Pînă la 30 martie aici se vor ter
mina trei noi blocuri cu 9 etaje. 
Macaraua aducea un nou trans
port de plânșcuri și se-înclina în 
semn de omagiu în fața construc
torilor. Aici, la nivelul 8, pe șan
tierul .2 I.C.M. 3 de pe șoseaua 
Olteniței, m-am întîlnit, de fapt, 
cu primăvara. Am mai întîlnit-o1 la 
etajul 7, la blocurile de pe Drumul 
Taberei și sus, Ia etajul 9, la

șantierul din Balta Albă. Construc
torii orașului nostru ieșiseră cu 
„flori" în întîmpinarea ei.

Am îatîlnit-o apoi în amfitea
trul B al Institutului de petrol, gaze 
și geologie. La anul IV se preda 
lecția „Stabilirea numărului de ca
mere ale unei coloane de distila
re". Pe tabla neagră înfloreau 
albe și zvelte, formule una după 
alta. Tinerii erau numai „ochi și 
urechi".' Și... deodată mi-a apărut 
imaginea cetăților noastre chimice 
Brazi, Onești, Borzești, pădurile de 
sonde de pe Valea Prahovei, Olte
nia și Moldova, iar în jurul lor 
pe acești, ștudenți. Nu peste, multă 
vreme tinerii noștri vor intra în 
rîndul constructorilor socialis
mului.

Am întîlnit-o și Ia Uzinele „Re
publica", unde „laminorul de 6 
țoii" m-a întîmpinat cu zumzetul 
lui plin de personalitate. Aici, sub 
supravegherea a doi tineri din bri
gada a treia, în agenda primăverii 
era consemnată o nouă șarjă de 
țevi laminate. Chiriță Dănciuc și 
Ștefan Ganea sînt tineri, dar 
munca, vrednicia și priceperea lor 
au făcut de mult înconjurul uzi
nei. Ei au întîmpinat primăvara 
(am aflat de la alții) cu o „floare" 
deosebită: au fost distinși cu in
signa de „fruntaș în întrecerea 
socialistă".

Primăvara venise așadar și aici. 
Și credeți că numai aici ? Puteam

oare uita tocmai pe acei care aș
teptaseră atît de mult primăvara ? 
Am trecut pe la cîteva școli... Clă
dirile erau tăcute, stinghere, învă- 1 
luite într-o liniște nefirească. Ex
plicația am găsit-o la... Gara de ; 
Nord. La ferestrele vagoanelor, co- I 
piii fluturau mîinile. Plecau în va
canța de primăvară.

Despre primăvară mi-au vorbit 
muncitorii și inginerii Grădinii 
Botanice. Se grăbeau să scoată din 
sere — de la iemare — arborii, 
florile, plantele care tînjeau după 
primăvară.

Am fost și în parcurile de la 
Șosea, din jurul lacurilor. Peste 
tot plutea mirosul puternic de 
vopsea proaspătă. La debarcader 
așteptau bărcile, vaporașele. Băn
cile, solitare așteptau... îndrăgos- 
tițiL în parcul Herăstrău, „potri
viți" de foarfecile oamenilor, ar
borii tunși așteptau pletele verzi 
și bogate.

Sălciile se uitau în apa lacului. 
Și ele mi-au vorbit de primăvara 
dorită. Peste cîteva zile, mugurii, 
cnemînd soarele, vor exploda 
salutînd victorioși primăvara.

Noaptea am ascultat cerul. De 
sus venea un sunet ciudat, abia 
auzit. Undeva deasupra orașului 
berzele brăzdau cerul. Din înălțimi 
vesteau și ele primăvara.

CORNELIU ARMAȘU
-i-



SPORT
Spartachiada 
republicană

Tot mai mulți tineri își dau întîlnire la întrecerile din 
prima etapă a Spartachiadei republicane — competiție spor
tivă de mare amploare, ce se desfășoară în cinstea aniver
sării a 20 de ani de la eliberarea patriei noastre. Cu privire 
la organizarea și desfășurarea acestei importante competiții 
sportive, am avut o convorbire cu tov. loan Ignat, secreta
rul clubului sportiv orășenesc Baia Mare, care ne-a relatat:

„Cu cîteva săptămîni înainte de inaugurarea Spartachia
dei republicane, comitetul orășenesc U.T.M., în colaborare 
cu clubul nostru sportiv, au luat măsuri eficiente pentru 
popularizarea și buna desfășurare a competiției. Din vreme, 
a fost alcătuit un program amănunțit de organizare a etapei 
de masă, faza pe asociații sportive, la care va participa un 
număr de 36 000 de concurenți. Pe parcursul acestei etape, 
programată pînă la 1 iunie, tinerii participanți se vor în
trece la cele mai atractive ramuri sportive, ca : atletism, 
gimnastică, ciclism, motociclism, lupte, box, haltere, baschet 
volei, handbal, natație, tir etc. în această perioadă, în ora
șul nostru sînt programate 125 „duminici cultural-sportive" ; 
vor avea loc concursuri pentru stabilirea de noi recorduri 
regionale la diferite ramuri sportive, întreceri dotate cu 
premii pentru „cel mai iute“ și „cel mai puternic" concurent 
al asociației sportive.

Desigur, aceste concursuri vor contribui la lărgirea miș
cării sportive din orașul nostru, tot mai mulți tineri vor fi 
antrenați într-o activitate sportivă continuă, se vor depista 
noi elemente talentate pentru secțiile sportive de. perfor
manță. De altfel, în acest scop, pe lîngă asociațiile sportive 
au fost desemnați aproape 300 de profesori de educație fizi-

LARGĂ PARTICIPARE 
IN ORAȘUL BAIA MARE 

că, antrenori și instructori sportivi, care se ocupă de îndru
marea tinerilor sportivi, de organizarea concursurilor din 
prima etapă. De asemenea, s-au creat și sînt în curs de or
ganizare un număr de 32 de centre pentru învățarea diferi
telor discipline. în prezent, asemenea centre s-au inițiat la 
asociațiile sportive „Metalurgistul", „Constructorul", „Oțe- 
lul“, „Voința", „înainte", „Știința". Centrele își desfășoară 
activitatea în baza unui program stabilit pe zile și ore.

întrecerile Spartachiadei republicane s-au bucurat de un 
frumos succes încă din primele zile ale etapei I cînd, pe 
listele participanților și-au înscris numele peste 6 000 de ti
neri. Acum, numărul concurenților trece de 10000, cifră în 
continuă creștere. Interesant au organizat primele concursuri 
de atletism, gimnastică, lupte, haltere asociațiile sportive 
„Volnțaw, „Constructorul“, „Oțelul*, ,,înainte‘{ ca și asocia
țiile sportive sătești „Unirea-Seini“, „Unirea-Sisești", „Știin- 
ta-Baia Sprie". La startul acestor'concursuri s-au prezen
tat, alături de sportivi clasificați, numeroși tineri care par
ticipă pentru prima oară la o competiție sportivă de o ase
menea amploare. încă de la primele concursuri, tinerii par
ticipant au obținut rezultate remarcabile. Astfel, pot fi men
ționați tinerii muncitori : Ludvic Horvath, Horia Crișan, A- 
vram Ambroziu, Petru Terșonschi, Ion Barabaș și alții. Pre- 
gătindu-se cu atenție, ei au reușit să se impună printre cei 
mai buni concurenți la întrecerile de lupte, tir, tenis de 
masă, cros. Pînă la încheierea primei etape a Spartachiadei 
republicane mai sînt două luni de zile, timp în care alte 
sute și mii de tineri își vor disputa întîietătea pentru desem
narea campionilor asociațiilor sportive.

Cbmiâia de organizare a Spartachiadei din orașul Baia 
Mare va trebui să-și îndrepte atenția și către asociațiile 
sportive cu o activitate de masă mai slabă, așa cum sînt: 
„Chimistul", „Avîntul-U.I.L. Tăuții de Sus" și chiar „Mi
nerul" din localitate. Pînă în prezent, asociațiile sportive a- 
mintite au organizat cîte un concurs de atletism, tenis de 
masă și cam... atît. Consiliile acestor asociații sportive vor 
trebui sprijinite și mai mult de organizațiile U.T.M. pentru 
a desfășura o activitate mai intensă, în vederea organizării 
concursurilor etapei I, la care să fie antrenați tot mai 
mulți tineri".

Sîntem la 150 de metri sub 
pămint. Galeria din care de-a 
lungul anilor s-a exploatat sa
rea, este o „sală" imensă, cu 
tavanul la peste 80 m înălți
me, cu pereți cristalini, pe 
care se văd bine încrețirile 
scoarței pământului din erele 
îndepărtate. Dar spectacolul 
la care asistăm nu este cituși 
de puțin legat de „o călătorie 
spre centrul pământului". Ori- 
cit ar părea de ciudat, este 
vorba de un concurs de... 
zbor: Campionatul republican 
de micromodele.

De ce sub pământ ? Pentru

CONCURS
DL... ZBOR

ÎN SALINĂ
că într-o sală de asemenea 
proporție în care aerul este 
perfect calm „aparatele” cîn- 
tărind nu mai mult de un 
gram sau două, pot zbura 
nestinjenite.

La întreceri participă peste 
40 de sportivi, din treisprezece 
regiuni. In zbor primele apa
rate. Fuselajul „aeronavelor" 
este un simplu pai, aripile sînt 
din nervuri de numai un mili
metru grosime impînzite cu un 
microfilm transparent și sensi
bil ca un balonaș de săpun. 
Motorul: un fir de cauciuc ră
sucit, care invîrtește elicea.

Toate privirile sînt ridicate 
spre tavan. Zboară modelul 
realizat de maestrul sportului 
Hints Otto (asociația ILEFOR 
Tg. Mureș). Alături urcă mo
delul tânărului Ion Șerban de 
la „Grivița Roșie" — Bucu
rești, iar ceva mai jos, intr-o 
formație nostimă modelele pio
nierului Dumitru Sirbu (Casa 
pionierilor Pucioasa), sportivu
lui Dumitru Ivancea (Predeal) 
și aeromodelistului Ion Mihăi- 
lă din Hunedoara.

Aparatele zboară, iar e- 
moția și tensiunea sînt maxi
me. Care va sta mai mult în 
aer ? încă o lansare și încă 
una...

Concursul din Salina Slănic 
a durat două zile. Fiecare con
curent a avut dreptul la șase 
lansări iar clasamentul s-a 
întocmit după cea mai bună 
lansare realizată. Pe primul 
loc s-a situat maestrul spor
tului Hints Otto, al cărui mo
del a zburat timp de 17 minu
te și 57 secunde. El a îmbrăcat 
astfel tricoul de campion 
R.P.R. pe 1964 la această cate
gorie de modele.

Cupa oferită de Federația 
română de aviație, organiza
toarea etapei finale a acestui 
campionat, a fost cîștigată de 
echipa regiunii Mureș-Autono- 
mă Maghiară.

8. SPIREA

DE DATA ACEASTA -
MAI BINE

Moment dramatic Ia poarta 

dinamoviștilor bucureșteni. 

Foto: EMIL COJOCARU

Doi dintre protagoniștii concu r/sului: Otto Hints și Francisc Boloni, înainte de lansarea 
aeromodelelor

In etapa a cincisprezecea s-au 
marcat nouăsprezece goluri; nouă 
dintre ele s-au realizat în Bucu
rești, pe Stadionul „ij August", 
unde Steaua, în primul meci al 
cuplajului, a surclasat C.S.M.S. 
lași (S~x) iar Dinamo a cîștigat, 
nemcrilat, în fața Științei-Cluj 
(2—1).

Ploaia abundentă a bătut necon
tenit darabana pe umbrelele din 
tribune și, caldă, a tras ,de moțul 
gazonului mai spre lumină. Prac
tic, terenul a fost greoi — favo
rabil, în prima parte, militarilor, 
posesori ai unei tehnici mai 
avansate decît a ieșenilor, iar în 
al doilea meci elevilor lui Șepci, 
tineri ambițioși, buni tehnicieni și 
ei, și mai ales dornici să demon
streze spectatorilor din Capitală că 
sub dealul Felea cuini există totuși 
o echipă de fotbal.

Intre primul și al doilea meci 
se cuvine să tragem o linie des
părțitoare : în primul, minute 
la rînd (uneori zeci de minute) 
s-a jucat confuz ; în al doilea, 
situația s-a . prezentat opusă, în 
sensul că atacurile (în special ale 
studenților) s-au desfășurat cu re
peziciune, inteligent și bine con
struite.

Steaua, pînă în minutul 69, adi
că pînă la introducerea lui Pavlo- 
vici' tn centrul liniei de atac, n-a 
știut să-și croiască drum spre 
poarta lui Faur (excepție primul 
minut, cînd a și luat conducerea). 
Constantin, coordonator de joc, 
l-a căutat în permanență pe Voi- 
nea (duminică, de nerecunoscut) 
care a irosit toate pasele „printre" 
și la intercepție sau, și mai rău, 
a expediat (uneori din mărginea 
careului mic) mingea cu regulari
tate pe lîngă poartă. La un mo
ment dat, Faur ar fi putut să stea 
cu mîinile încrucișate, pentru că 
militarii șutau consecvent pe niște 
traiectorii anapoda.

Introducerea Iui Pavlovici a îm
prospătat atacul Stelei. Chiar la 
prima fază în careul ieșenilor, Pa
vlovici a îngenunchiat între vreo 
opt adversari și a trimis impu
tabil, cu capul, în plasă. Golul a 
avut darul să-i demoralizeze pe 
ieșeni, definitiv, pentru că după 
primirea lui au devenit de nere

cunoscut, săvîrșind greșeli peste 
greșeli și dînd posibilitate lui 
Pavlovici să mai marcheze un gol, 
lucrat pe cont propriu și dc o 
manieră excepțională (a driblat, 
pe trei sferturi de teren, pe oricine 
i-a ieșit în cale, inclusiv portarul), 
lui Jenei să devină și el realizator 
și lui Sorin Avram să-și rotun
jească ambiția. Ploaia de goluri de 
la sfîrșit ar fi putut lesne să de
vină grindină dacă atacanții de la 
Steaua nu s-ar fi pripit în fazele 
de finalizare (numărul ocaziilor 
clare ratate întrece dublul goluri
lor înscrise). Singurul obstacol în 
calea atacului militar a fost, ori- 
cît ar părea de paradoxal, linia : 
Voința, Racksi, Creiniceanu și, 
rar de tot, apărarea C.S.M.S. în

Consemnări 
pe marginea 

cuplajului 
bucureștean

care doar Vornicu știe cu precizie 
ce vrea și ce trebuie să facă.

Meciul al doilea s-a ..desfășurat 
ca o poveste bună, curgător, tre
pidant, punctată de emoții. 
Din păcate însă n-au cîștigat cei 
mai buni. Și cei mai huni dumi
nică, au fost studenții. Rapizi, 
tehnici, cu un vîrf de atac, Adam, 
suplu, descurcăreț, subtil condu
cător de joc — clujenii au contro
lat în permanență jocul. Singurul 
lor punct vulnerabil este aripa 
stingă. Extremul Simonfi a irosit 
unele acțiuni frumoase, șutind 
dificil sau cu întîrziere. Matei, în
locuitorul lui din finalul partidei, 
ni s-a părut și mai slab.

Dar să revenim la joc. Studenții 
(azi ni se pare îndreptățită afir
mația antrenorului Șepci) ocupă 
un loc îngrijorător în clasament, 
care nu reflectă însă nici pe de
parte nivelul fotbalului pe care-l 
practică. Ei alcătuiesc un unspre
zece redutabil (nu prin masivitate, 
ci prin tehnică și dorință de joc

bun) greu de întrecut pe orice te
ren și sîntem convinși că etapele 
următoare vor înregistra drumul 
lor spre locul pe care-l merită. 
Antrenorul Șepci mai are însă de 
lucrat în ce privește problema 
trasului la poartă.

Publicul a aplaudat, pe dreptate, 
jocul frumos al clujenilor. Găsim 
însă că uneori nu ne-a dat prilejul 
să-l felicităm pentru cunoscuta-i 
imparțialitate. Ba dimpotrivă. O 
fază bună, indiferent de citie e 
construită, se merită aplaudată.

Dinamo-București, cîștigînd, și-a 
consolidat poziția de lider. Evo
luția, ca și în partida cu Rapid, a 
lăsat de dorit. Pîrcălab, autor al 
ultimului gol, muncește pe toane, 
Haidu fuge enorm de mult, dar 
fără spor, apărarea continuă să 
facă abuz de durități. Singurul 
care luptă să-și mențină reputa
ția e Petru Emil — mobil, cu 
plasament sigur și, ceea ce impre
sionează în permanență, prezent 
oricînd în fazele de gol. Punctul 
marcat de el, prin evitare și răsu
cire, e dintre cele rare, care se văd 
o dată într-un campionat.

In încheiere, un cuvînt despre 
arbitri : Toth, conducătorul din 
prima partidă, s-a achitat onora
bil de sarcină (l-a pus și pe el în 
dificultate, ca și pe noi, tușierul 
din partea de teren a C.S.M.S.' care 
a semnalat, de foarte multe ori, 
imaginar, poziție de ofseid la 
atacanții militari) ; Traian Crucea- 
nu, în meciul Dinamo-Știința a 
comis erori, dintre care una mi 
sc parc fundamentală. E vorba de 
fază cînd Ivansuc se îndrepta sin
gur cu mingea spre poarta lui 
Datcu (a și marcat de altfel) și 
arbitrul a fluierat, dictînd lovitu
ră liberă în favoarea dinamoviști
lor. A frustat o echipă de un 
punct. Sîntem exigenți cu jucăto
rii ; se cuvine să fim la fel și cu 
arbitrii.

FĂNUS NEAGU

★

Iată și celelalte rezultate: 
Știința Timișoara-Petrolul 1—0 
Siderurgistul-Fărul 1—0 
Crișul-Steagul Roșu 2—0 
U.T.A.-Rapid 0—1 
Dinamo Pitești-Progresul 3—2

Nu este pentru ni
meni un secret că 
schiul este unul din 
cele mai îndrăgite 
sporturi de către elevi. 
Ne-am convins încă o 
dată de acest lucru 
chiar la sfîrsitul săptă- 
mînij trecute cînd, cei 
mai buni elevi schiori 
din întreaga țară și-au 
disputat pe pîrtiile 
frumoasei stațiuni Po
iana Brașov, titlurile 
de campioni republi
cani.

Lupta a început, de 
fapt, din luna ianua
rie. cînd fiecare scoa
lă și-a organizat între
ceri interclase și au 
continuat aproape sap- 
tămînă de săptămînă, 
pe măsură ce compe
tiția se apropia de eta
pa finală. Sîmbătă și 
duminică a avut loc 
ultimul act al unei în
treceri care a întrunit 
de-a lungul disputării 
ei mii și mii de elevi 
entuziaști. La Poiana 
Brașov, 177 de tineri 
schiori, reprezentînd 
13 regiuni ale țării, 
au demonstrat nu nu
mai pasiunea lor pen
tru schi, curajul și am
biția, ci și faptul că 
sînt reale speranțe ale 
schiului de performan
tă din țara noastră. Si 
dacă ne vom aminti de 
unele concursuri ale 
schiorilor fruntași, 
vom constata că Miha_ 
ela Casapu, Gizela 
Mores, Ștefan Manea, 
Virgil Brenci. Ion Mîr- 
zea, Elena Popa, Maria 
Stănilă ca și alți parti
cipant! la finale au pu
tut fi întîlniti si în 
fruntea concursurilor 
cu caracter republican, 
bineînțeles la catego
ria juniorilor.

De altfel, întrecerile 
au avut Ioc pe pîrtii 
grele, care au solicitat 
elevilor tot talentul si 
toată pregătirea lor. 
Sulinarul, Kantzerul și 
Poiana Ruia au cuno
scut în zilele finalelor 
atmosfera sărbătoreas
că a marilor con
cursuri. Sînt pîrtii gre
le, cărora tinerii schi
ori le-au fădut față cu 
deplin succes. Au tre

TINERETUL - PARTICIPANT
ENTUZIAST LA DEZVOLTAREA 

ECONOMICĂ A REGIUNII

■
 a Bacău, în zilele

de 29 februarie—1 
martie, a avut loc 
Conferința organi
zației regionale a 
U.T.M., care a fă
cut o temeinică a- 

naliză a activității organizații
lor U.T.M. desfășurată în rîn- 
dui tinerilor din orașele și sa
tele regiunii, sub conducerea 
organizațiilor de partid. înfă- 
țișînd cele mai bune metode 
folosite de organizațiile U.T.M., 
participanții au dat lucrărilor 
conferinței caracterul unui 
larg schimb de experiență. S-a 
acordat o deosebită atenție 
sarcinilor de viitor ale acti
vității tinerilor, precum și 
căilor și metodelor cele mai e- 
ficiente pentru ducerea lor la 
îndeplinire.

★
Cu deosebit interes au as

cultat cei peste 400 de delegați 
salutul adresat conferinței de 
tovarășul Gheorghe Roșu, 
membru ăl C.C, ăl P.M.R., 
prim-secretar al comitetului 
regional de partid. Vorbitorul 
a înfățișat cu acest prilej ta
bloul marilor prefaceri socia
liste săvîrșite, sub conducerea

partidului, pe cuprinsul regiu
nii Bacău !

„în cele două decenii de la 
Eliberare, regiunea noastră a 
cunoscut o dezvoltare rapidă 
și multilaterală. Importante o- 
biective industriale dotate cu 
cel mai modern utilaj cît și 
numeroase secții noi la între
prinderile existente au schim

de 10,5 ori mai mare decît în 
anul 1938“.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că la înălțarea marilor 
construcții ale socialismului, la 
dezvoltarea într-un asemenea 
ritm â economiei regiunii Ba
cău, tineretul a adus, alături 
de vîrstnici, o contribuție că
reia partidul îi acordă o înaltă

Conferința Organizației 
regionale Bacău 

a U. T. M.
bat cu desăvîrșire fața regiu
nii. Marile combinate petro
chimice de la Borzești, Onești, 
Săvinești, Roznov, Fabrica de 
țevi de la Roman, produsele 
industriei forestiere sau cele 
ale industriei petroliere, sînt 
cunoscute astăzi nu numai în 
întreaga țară, ci și peste hota
re. Industria regiunii a reali
zat în anul 1963 o producție

prețuire. în prezent oamenii 
muncii, tineretul, participă cu 
însuflețire la înfăptuirea pla
nului pe anul 1964. în această 
perioadă se prevede o creștere 
a producției industriale globa
le cu 23 la sfttă fața de reali
zările anului 1963.

„în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, tineretul este chemat 
să muncească cu abnegație,

pasiune și avînt sporit — a 
spus vorbitorul — pentru a-și 
aduce o contribuție tot mai 
însemnată la dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei și 
culturii. Pentru organizațiile 
U.T.M., pentru toți tinerii din 
regiune, participarea la înde
plinirea acestei mărețe sarcini 
constituie o datorie de onoare, 
îmi exprim convingerea — a 
încheiat vorbitorul — că tine
retul din regiunea noastră își 
va îndeplini pe deplin și în 
mod exemplar această dato
rie

★
Așa cum se arăta și în salu

tul comitetului regional de 
partid, cum au scos în 
evidență atît darea de sea
mă prezentată de tovarășul 
Ionel Marin, prim-secretar al 
comitetului regional U.T.M., 
cit și dezbaterile care i-au ur
mat, s-â îmbunătățit continuu 
munca organizațiilor U.T.M. 
care, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au reușit să 
mobilizeze mai bine tineretul 
la îndeplinirea sarcinilor do 
producție. în anul 1963 peste 
33 000 de tineri din întreprin
deri, de pe șantierele regiunii

au fost antrenați în întrece
rea socialistă organizată de 
sindicate, luptînd pentru creș
terea necontenită a producti
vității muncii, pentru o calita
te superioară a produselor, 
realizarea de economii cît mai 
mari la prețul de cost. Mun
ca politică desfășurată de or
ganizațiile U.T.M. în scopul 
creșterii contribuției tinerilor 
la atingerea acestor obiective, 
a devenit mai eficace.

în conferință s-a dat o în
semnătate deosebită muncii 
tinerilor din industria chimi
că. Acest lucru este pe deplin 
justificat deoarece, așa după 
cum au subliniat cu mîndrie 
numeroși vorbitori, această ra
mură a industriei cunoaște în 
regiunea Bacău, o mare dez
voltare. La Săvinești s-au 
produs cele dintîi fibre sinte
tice romînești, iar prima șarjă 
de cauciuc sintetic fabricat în 
țara noastră s-a născut în in
stalațiile modernului combinat 
construit la Onești. în anul 
1964 acest sector va cunoaște 
o și mal mare dezvoltare prin 
darea în folosință a noi capa
cități de producție. Acest lu
cru impune, s-a subliniat în 
cadrul lucrărilor conferinței, 
necesitatea ridicării continue 
a nivelului profesional al ca
drelor de muncitori, maiștri, 
tehnicieni șl ingineri din in
dustria chimică.

„Problema ridicării califică
rii profesionale a tinerilor chi- 
miști, a spus Ion Mihuț, dele
gat al organizației U.T.M. a 
Combinatului chimic Borzești, 
stă permanent în centrul a- 
tenției comitetului U.T.M. Sînt 
urmărite îndeaproape frecven
ța cursanțilot, calitatea lecții

BONICÂ, CUPLAJ

INTERBUCUAEȘTEAH

PE STADIONUL

„23 AUGUST"
8-a stabilit ca cuplajul in- 

ierbucureștean de fotbal din 
cadrul campionatului cat. A 
să se dispute duminică pe sta
dionul „23 August" după cum 
urmează: Steaua — Rapid 
(ora 14,15) și Progresul — Di
namo (ora 16).

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE RUGBI

Campionatul 
republican de 
rugbi a conti
nuat cu dispu
tarea jocurilor 
din cadrul ce

lei de-a 2-a etape. Rezultate : 
Progresul — Gloria 3—3 ; Uni
rea București — Știința Petro- 
șeni 9—3; Dinamo București — 
Știința Cluj 43—0; Grivița 
Roșie — C.S.M.S. Iași 12—6 ; 
Rulmentul Bîrlad — Steaua 
0—3; Știința Timișoara — An
cora Galați 15—6.

STEAUA BUCUREȘTI

CAMPIOANĂ A TĂRII 

LA HOCHEI PE GHEAȚA

Anul acesta titlul de cam
pioană a țării la hochei pe 
gheață a revenit formației 
Steaua București. Hocheiștii 
militari au învins duminică 
seara în ultimul meci disputat 
pe patinoarul artificial din 
Capitală cu 1—0 (1—0; 0—0;
0—0) echipa Voința Miercurea 
Ciuc, fosta campioană a țării. 
Alte rezultate înregistrate în 
ultima zi : Dinamo București 
— Știința București 2—2 (1—1; 
0—1; 1—0) ; Ș.iința Cluj — 
Steagul Roșu Brașov 8—7 (2— 
2 ; 3—2; 3—3).

(Agerpres)

cut încă un examen, 
pe lingă cele cu care 
au încheiat al doilea 
trimestru. Și, trebuie 
să spunem, toți finaliș- 
tii (de fapt fruntași în 
schi pe plan regional) 
s-au dovedit fruntași 
și la învățătură. Ce 
exemplu mai bun pu
tem da decît pe al 
talentatei Mihaela Ca
sapu care din 13 medii 
are doar 4 de 3, iar 
restul de 10 ?

Să nu-i uităm însă 
pe profesori, pe cei 
care în afara faptului 
că în orele de educa
ție fizică îi îhvață no-

du Matei din Sinaia, 
Gh. Butiurcă din Re
ghin, ăi Căror elevi 
s-au dovedit cel mâi 
bine pregătiți Si au cu- 
cerit cele mai multe 
locuri fruntașe,

Finalele campionate, 
lor republicane școlare 
de schi s-au încheiat. 
Nu însă și activitatea 
tinerilor schiori, pe 
care-i vom revedea CU 
prilejul altor con
cursuri ce vor aveA 
loc în această primă
vară. O primă ocazie 
ne va fi oferită de fi
nalele cathpiOhâtNOr 
republicane de juniori

CAMPIONII

SCHIORILOR ȘCOLARI
țiunile de bază ale 
sportului, în orele de 
colectiv sportiv îi an
trenează pe elevi să-și 
însușească cea mai co
rectă tehnică a schiu
lui. Este vorba de pro
fesorii Titus Toma din 
Predeal, Gh. Pistea din 
Rîșnov, V. Frătianu 
din Vatra Dornei, De-

care vor întruni la 
startul probelor mulți 
dintre finaliștii cam
pionatelor școlare. Și, 
sîntem convinși, unii 
dintre campionii șco
lari vor cuceri și ti
tluri la juniori.

Le urăm succes 1

S. IONESCU

CAMPIONII
BĂIEȚI : slalom spe

cial : Ștefan Manea 
(Școala medie Pre
deal).

coborîre : Virgil
Brenci (Școala profe
sională hidromecani
că Brașov).

torul 5 km : Ion 
MîrZea (Școala pro
fesională Fabrica de 
scule Rîșnov).

ștafeta 3x5 km : 
selecționata Brașov 
(Ion Mîrzea, Dumitru 
Soiu, Nicolâe Do
garul.

FETE : slalom special: 
Mihaela Casapu 
(Școala medie Pre
deal).

coborîre: Gizela
Mores (Școala medie 
nr. 1 Brașov).

fond 3 km : Elena 
Popa (Școala medie 
Rîșnov).

ștafeta 3x3 km: 
selecționata Brașov 
(Maria Stănilă, Ma
ria Samoilă, Elena 
Popa).

Mihaela Casapu, 
campioană republi
cană școlară, în pro
ba feminină de sla

lom special

lor, însușirea aprofundată de 
către toți tinerii a cunoștin
țelor predate la cele 31 de 
cursuri de ridicare a califică
rii. Funcționează, de aseme
nea, cursuri serale și fără 
frecvență pentru maiștri și in
gineri, cu peste 250 de partici
panți. Cu prilejul punerii în 
dezbaterea tinerilor, la adu
nările generale U.T.M. din 
secții, a unor probleme pri
vind eficiența practică a a- 
cestor cursuri, s-au făcut nu
meroase propuneri în scopul 
îmbunătățirii tematice a lec
țiilor, dîndu-se o atenție spo
rită problemelor privind în
treținerea utilajelor, preveni
rea și înlăturarea avariilor 
etc. La noi este îmbrățișată 
cu multă căldură inițiativa ca 
operatorul chimist să fie un 
bun lăcătuș, iar lăcătușul — 
un bun operator chimist, ceea 
ce are ca urmare micșorarea 
defecțiunilor și remedierea 0- 
perativă a celor care mai a- 
par”.

Din cuvîntul unor delegați 
ca Lăzescu Teodor — Uzina 
de țevi din Roman, Grigore 
Aldea — Combinatul de în
grășăminte cu azot Piatra 
Neamț și alții, a reieșit cît de 
variate și bogate sînt formele 
prin care organizațiile U.T.M. 
pot educa la tineri dragostea 
pentru meseria aleasă, intere
sul față de tehnica nouă, pa
siunea pentru cartea tehnică. 
Cu multă atenție au urmărit 
participanții la conferință ex
periența comitetului U.T.M. al 
Fabricii de țevi din Roman, 
relatată de tovarășul Teodor 
Lăzescu. „Și clubul este un 
loc unde se poate învăța mai

bine meseria — arăta dînsul, 
și iată cum. La noi, la secția 
filetaj s-a organizat un con
curs „Cine știe meserie, cîști- 
gă“. Tematica a fost dată spre 
consultare nu numai cîtorva 
tineri — ci întregului colec
tiv. Așadar pentru concurs 
s-au pregătit nu numai cîțiva, 
ci toți tinerii din rîndul cărora 
au fost selecționați apoi concu- 
renții pentru „etapa“ urmă
toare, adică pentru concursul 
propriu-zis. In felul acesta s-a 
reușit ca numeroși tineri să 
devină cititori permanenți ai 
cărții tehnice11.

„La noi în fabrică — spunea 
Gheorghe Pîrvu, delegat al or
ganizației U.T.M. de la Fabri
ca Partizanul din Bacău — 
îmbunătățirea calității produ
selor preocupă întregul colec
tiv de muncitori, tehnicieni și 
ingineri. Contribuția tinerilor 
Ia îmbunătățirea permanentă 
a calității produselor noastre 
constituie obiectul unor inte
resante adunări generale; pos
turile utemiste de control au 
primit și ele recomandarea 
să-și înscrie ca temă pentru o 
serie de raiduri această pro
blemă. La cercul de ridicare 
a calificării se face o legătu
ră mai strînsă cu problemele 
care privesG îmbunătățirea ca
lității produselor. Acum, colec
tivul fabricii noastre primește 
atît din țară, cît și de la bene
ficiari externi, scrisori de mul
țumire pentru calitatea produ
selor noastre'*.

Conferința s-a ocupat, de a- 
semeneă, de munca tinerilor 
de pe numeroasele șantiere 
ale regiunii. Din cuvîntul to
varășului Nicolae Stan, dele

gatul organizației U.T.M. a 
complexului de șantiere Bis
trița și al altor participanți, a 
reieșit că organizațiile U.T.M. 
de pe multe șantiere au acu
mulat o bună experiență în 
special în direcția sprijinirii 
conducerii șantierelor, a orga
nizațiilor de sindicat în orga
nizarea muncii de calificare și 
ridicare a calificării profesio
nale a tinerilor. Așa după cum 
s-a subliniat în conferință, 
este necesar ca organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele de 
construcție să mobilizeze și 
mai activ tineretul la muncă 
pentru a aduce o contribuție 
mărită la darea în funcțiune 
în termenul stabilit a unor 
importante obiective industria
le, să îmbunătățească munca 
de dezvoltare a conștiinței so
cialiste a tinerilor, să-i mobi
lizeze la o și mai bună gos
podărire a materialelor.

★

In lucrările conferinței un 
loc important l-au ocupat pro
blemele privind munca tine
rilor din agricultură. Atît în 
darea de seamă cît și în 
cuvîntul participanților a 
fost evidențiat faptul că în 
perioada care a trecut de la 
încheierea cu succes a colecti
vizării agriculturii, organiza
țiile U.T.M. de la sate și-au 
îmbunătățit activitatea de e- 
ducare comunistă a tinerilor, 
de mobilizare ă acestora la o 
muncă avîntată pentru obți
nerea unor producții sporite a- 
gricole vegetale și animale.

Iată de ce a fost ascul
tată cu multă atenție expe-.



DIN POȘTA DE IERI

MIREASĂ...
PENTRU CINCI

MINUTE
Faptul Fam aflat 

de la șeful Stării civi
le a raionului „Nico- 
lae Bălcescu“ din 
București.

— Cu cîteva zile în 
urmă, povestea dînsul, 
eram în sala de ofi
ciere a căsătoriilor.

Se anunțase o nouă 
pereche. Doi tineri in
traseră înconjurați de 
60—70 de invitați.

Am oficiat căsătoria 
după toate regulile și, 
ajungînd la întreba
rea : „accepți să iei 
în căsătorie"... etc., 
m-am adresat tînăru* 
lui.

— Nh...
Credeam că n-am 

auzit bine. Am reper 
tai, întrebarea.,

— Nu, nu accept... 
a repetat tînărul.

Mireasa se făcuse 
albă, invitații erau 
mirați, iar mama ei 
începuse să țipe : „ti- 
călosule", „nerușinatu- 
leu, „ne-ai făcut de 
rîs...a.

Mi-am ieșit din fi
re, a continuat tova
rășul care oficia căsă
toria.

— Tinere, cum îți 
permiți ? l-a dojenit 
dînsul. Cum ți-a tre
cut prin minte o ase
menea glumă proastă?

Dar mirele rămăse
se calm ; devenise 
parcă timid, sfios.

— Vă rog Să mă

scuzați, a spus el. 
Nu este vorba de o 
glumă. T rebuia să-i 
dau acestei tinere o 
lecție și încă una 
foarte severă. Eu 
am iubit-o mult, 
ani de zile. Mul
tă vreme ea a 
luat în glumă dra
gostea mea ; multă 
lume mi-a spus că 
nici nu e o fată se
rioasă ; dar — prea 
eram îndrăgostit, prea 
veneam în întîmpina-

însemnări

reji: ei. cu loqtai inima 
c'ă 'să tffaî pot tfede 
ceva din ce mi se spu
nea. Faptul că a fost 
de acord să ne căsă
torim tn-a convins și 
mai mult. Nu știu, dar 
eu n-aș fi putut minți, 
într-un asemenea mo
ment...

— Cum așa ? Doar 
se află aici împreună 
cu dumneata...

— Și totuși, se 
află aici mințind. Ieri 
seară, adică numai cu 
o zi înainte de căsă
torie, după ce totul 
era stabilit, mă în
torceam tîrziu spre 
casă, obosit de alergă
turi, pentru ca totul 
să fie. gata și cît mai

Curs de instructori turistici
La începutul lunii martie 84 de 

Caiheni. numeroși tineri au ter
minat cursul de instructori tu
ristici, inițiat de Comisia de tu- 
rism-alpinism din cadrul U.C.F.S.- 
Brașov.

De curînd. s-a redeschis un al 
doilea curs. Peste 100 de elevi, 
Studenți, muncitori — membri ai 
cfelor 102 asociații sportive din

riența bună împărtășită în 
conferință de multi partici
pant la cuvint.

„G.A.S. Sascut — spunea 
Nicolae Machedon — a avut 
planificat pentru anul trecut o 
producție medie pe cap de 
vacă furajată de 2 950 litri 
lapte La sfîrșitul anului 1963 
noi am realizat o producție 
medie de 3 028 litri lapte“. 
Subliniind contribuția adusă 
de tineri la obținerea acestor 
rezultate, vorbitorul a scos în 
evidență o seamă de metode 
bune folosite de organizația 
U.T.M. în munca cu tinerii 
crescători de animale. „în a- 
dunările generale U.T.M. noi 
am discutat cu regularitate 
despre calitatea muncii tine
rilor, dacă este respectat pro
gramul de grajd, cum învață 
tinerii la cursurile zootehni
ce și mai ales cum aplică în 
viață cele studiate. Schimbu
rile de experiență organizate 
intre tinerii crescători de ani
male, organizarea studiului li
teraturii de specialitate, con
vorbirile cu specialiști etc., 
au avut o mare eficacitate în 
sporirea contribuției tinerilor 
ia îndeplinirea sarcinilor de 
plan".

Cu interes a fost ascultată în 
Conferință și colectivista Na
talia Stan, delegată a organi
zației U.T.M. de la G.A.C. 
Răucești, raionul Tg. Neamț. 
Vorbitoarea a explicat pe larg 
cum n reușit organizația 
U.T.M. să dezvolte la tineri in
teresul pentru o meserie atît 
de frumoasă și importantă 
pentru gospodăria colectivă, ca 
acefeâ de crescător de animale. 
,,La început — povestea tînăra 
colectivistă — tinerii se cam 
codeau să vină să lucreze în 
sectorul zootehnic. Atunci am 
început să discutăm despre a- 

frumos, dar deplin 
fericit, cînd... am Ză
rit-o împreună cu un 
alt bărbat intrînd în- 
tr-un bar. Aș fi putut 
să pic pe loc, ca fulge
rat... Nu mi-ar fi 
trecut prin mime. Au 
ieșit la două noaptea...

N-o condamn pen
tru că nu mă iubește. 
Nu. Dar cum poți să 
accepți căsătoria min
țind pe altul și min- 
țindu-te pe tine ? 
Mi-e imposibil să în
țeleg." Tovarășii pe care 
îi vedeți aici sînt in
vitații ei. Iată pe ciți 
și cum i-a mințit !

Se vedea că era dis
trus.

— Aș fi putut să 
termin totul de atunci 
să întrerup oficie
rea din timp. M-am 
gîndit insă că această 
tînără trebuie să pri
mească o lecție. Să 
învețe măcar un sin
gur lucru : că atunci 
cînd te hotărăști să te 
căsătorești, s-o faci cu 
toată inima, cu toată 
dragostea, cu toată 
sinceritatea. Să nu te 
joci de-a căsătoria și, 
mai ales, să nu te joci 
cu sentimentele unui 
om...

...A cerut încă o dată 
scuze conducerii sfa
tului popular, a salutat 
respectuos și a ieșit.

EUGEN 
FLORESCU

Brașov — audiază prelegeri de 
orientare turistică alpinism, etc., 
prezentate de către vechi activiști 
sportivi ca : Borăscu — președin
tele comisiei de turism-alpinism, 
alpinistul Coman Ion, Schanfeld 
Ernest, Păun Busuioc etc.

ALEXANDRU RUSU 
instructor — turism

ceastă meserie în adunările 
generale U.T.M. pe brigăzi. La 
aceste adunări am invitat și 
crescători de animale dintre 
colectiviștii vîrstnici, cu multa 
experiență, care au vorbit des
pre munca în acest sector, 
despre importanța ei economi
că pentru gospodărie. Am or
ganizat. de asemenea, vizite în 
sectorul zootehnic al unor gos
podării vecine și, se înțelege, 
toate acestea nu au rămas 
fără rezultat. în momentul de 
față în sectorul nostru zooteh
nic lucrează un număr de 21 
utemiști. Cei mai multi din
tre ei au și devenit pricepuți 
crescători de animale. Toți 
frecventează cursurile zooteh
nice, iar organizația U.T.M. se 
interesează îndeaproape cum 
învață, cum aplică în munca 
de fiecare zi cunoștințele că
pătate la cerc".

Scoțîndu-se în evidență re
zultatele bune obținute de or
ganele și organizațiile U.T.M. 
în munca de educare socialistă 
a tinerilor de mobilizare mai 
activă a acestora la muncă, în 
Conferință au fost subliniate 
și o seamă de lipsuri manifes
tate în activitatea comitetului 
regional U. T. M. Tovarășul 
Gheorghe Achelăriței, prim- 
secretar al Comitetului raio
nal U.T.M. Bacău, a criticat 
pe bună dreptate biroul comi
tetului regional U T M. pentru 
slabul ajutor acordat organi
zațiilor U.T.M. din gospodă
riile agricole mai slab dezvol
tate.

Conferința a cerut noului 
comitet regional U.T.M. să dea 
o atenție mai mare întăririi a- 
cestor organizații, să le ajute 
să mobilizeze mai activ tine
retul la o muncă concretă
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La Teatrul de Operă 
ți Balet 

o nouă premieră: 

„MOTANUL 
INCALȚAT41

La Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romîne s-a prezentat în pre
mieră duminică seara o nouă ope
ră romînească „Motanul încăltat“, 
a cărei muzică a fost scrisă de 
Cornel Trăilescu, avînd ca libret 
basmul cu același nume.

Sub conducerea muzicală a au
torului operei, spectacolul a reunit 
In distribuție pe Magda lancules- 
cu, Maria Crișan, Maria Săndu- 
lescu, Valentin Teodorian, loan 
Hvorov, Ion Stoian, Valentin Lo- 
ghin, Jean Bănescu, Nicolae Ra
fael și alții.

Regia spectacolului este semnată 
de Hero Lupescu, iar decorurile 
și costumele sînt realizate după 
schitele Ofeliei Tutoveanu.

(Agerpres)

In fotografia de jos: scenă 
din spectacol.

pentru a contribui la ridica
rea acestor gospodării la ni
velul gospodăriilor colective 
mijlocii și fruntașe.

în agricultura regiunii Ba
cău o importanță deosebită se 
acordă folosirii mai raționale 
și ameliorării fondului fun
ciar, ca principală cale de spo
rire a producției agricole în 
această regiune unde — așa 
cum spunea tovarășul Gargară 
Toma, vicepreședinte al consi
liului agricol regional — peste 
60 la sută din suprafața agri
colă este situată în pantă. De 
aceea, realizarea angajamen
tului luat de conferință, 
ca organele și organizațiile 
U.T.M. să mobilizeze tineretul 
în vederea plantării unei su
prafețe do 2 000 hectare cu 
pomi și 4Q0 hectare cu viță de 
vie pe terenurile accidentate, 
mai ales în raioanele Adjud, 
Bacău. Piatra Neamț și Moi- 
nești, va avea o mare efica
citate economică.

în încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășul Petre 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.M. „Organizația regională 
U.T.M. Bacău — a spus vor
bitorul — a Obținut multe suc
cese frumoase în activitatea sa 
de mobilizare a tinerilor la o 
muncă avîntată pentru a rea
liza sarcinile trasate de par
tid. S-a întărit munca organi
zațiilor U.T.M. și în special a 
acelora din întreprinderile in
dustriei chimice ; multe orga
nizații U.T.M. de la sate au 
obținut rezultate frumoase în 
mobilizarea tinerilor la obți
nerea unor producții sporite 
agricole vegetale și animale.

O SEARĂ CULTURAL
DISTRACTIVĂ

Recent, la Casa de cultură 
a sindicatelor din Piatra 
Neamț, a avut loc o interesan
tă „Joie a tineretului", inițiată 
de organizația U.T.M. a secției 
polimerizare-recuperare de la 
Uzina de fibre sintetice. Cu 
acest prilej a avut loc un con
curs „Cine știe meserie, cîști- 
gă“ cu tema : „Fabricarea fi
brei de melană la Uzina de 
fibre sintetice Săvinești". 
Examinator : inginerul Save- 
luc I.

Concursul a fost atractiv, 
tema fiind legată de procesul 
tehnologic al secției respective, 
iar concurenții — operatori 
chimiști și a fost cîștigat de 
tovarășii Grasu Traian și An- 
driciuc Constantin. Concuren
țelor le-au fost acordate pre
mii în cărți.

Concursul s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a celor 
cîteva sute de spectatori pee- 
zenți.

PAUL BAȘCHIR 
electrician

La „înălțimea" unei scene...
(Urmare din pag. I)

multe clipe de îneîntare în a- 
cele ore de sîmbătă seara. Au 
fost însă cîteva puncte din 
program asupra cărora insistă 
nu atît subiectivitatea unor, 
preferințe, cît valoarea reală a 
interpretării de ansamblu și a 
unor interpreți în parte. Atît 
formațiunile așezămintelor cul
turale cît și ale sindicatelor au 
făcut mărturia unei munci ar
tistice răbdătoare, care a avut 
drept țel calitatea și conținutul 
numerelor prezentate. Echili
brul unor atari eforturi îngă
duie însă și anumite nuanțări. 
Corul Direcției regionale C.F.R. 
Si al Casei raionale de cultură 
Bîrlad s-au dovedit omogeniza
te, vădind o bună stăpînire 
a partiturilor muzicale. Deși 
nu s-a • arătat la fel de 
pregătit din punctul de vedere 
al tehnicii interpretative (au 
iost cîteva ezitări și bîjbîiri, 
ceea ce trebuie să stea încă în 
atenția dirijorului), corul co
lectiviștilor din Tătăruș s-a a- 
rătat capabil să insufle vibrație 
umană textului muzical.

Marcată de un voios dina
mism, de o anumită virtuozita
te, a fost evoluția tarafurilor 
(Grupul 4 șantiere și Casa de 
cultură-Negrești). Viu aplauda
te, Aiftimoase Agripina, Io- 
nescu Valeria, Calfa Dora, Cio- 
praga Saturnina au interpretat 
cu talent cîteva din cele mai 
frumoase melodii moldovenești. 
Inexplicabilă s-a dovedit însă 
absența totală a băieților (să 
nu fie oare în toată regiunea

După ce a felicitat, în nu
mele C.C. al U.T.M., tinerii, 
organizațiile U.T.M. din regiu
nea Bacău, pentru succesele 
dobîndite, tovarășul Petre E- 
nache, a expus sarcinile ce 
stau în această perioadă în 
fața organelor și organizații
lor U.T.M.

„Sarcina principală a orga
nizațiilor U.T.M. din între
prinderile industriale — a spus 
vorbitorul — este de a mobi
liza întregul tineret la între
cerea socialistă organizată de 
sindicate, în vederea îndepli
nirii ritmice și la toți indicii 
a planului pe anul 1964". Re- 
ferindu-se la necesitatea ca 
organizațiile U.T.M. șă se o- 
cupe și mai mult de sprijini
rea tinerilor în vederea ridi
cării calificării profesionale, 
vorbitorul a recomandat nou
lui organ ales să organizeze 
generalizarea experienței bune 
acumulate în această privință 
de organizațiile U.T.M. din în
treprinderile industriei chimi
ce. Subliniind necesitatea ca 
organizațiile U.T.M. din toate 
întreprinderile regiunii Bacău 
să se ocupe mai bine de întă
rirea disciplinei în muncă a 
tineretului, de dezvoltarea la 
tineri a mîndriei pentru mar
ca fabricii, mobilizîndu-i să 
realizeze numai produse de ca
litate superioară, vorbitorul a 
spus în continuare : „Gea mai 
mare atenție trebuie să o a- 
corde organizațiile U.T.M. mo
bilizării tuturor tinerilor mun
citori. ingineri și tehnicieni 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor pe care și le-au luat 
oamenii muncii din întreprin

IN TOVĂRĂȘIA ASTRELOR

■
 niversitatea din Timișoara s-a 

îmbogățit de curînd cu un plane
tariu modern, primul de acest fel 
din țara. El realizează pe o cupo
lă albă o boltă cereasca artificia
lă asemănătoare celei reale. Cu 
ajutorul ei, studenții învață să 

cunoască tainele Universului, urmăresc des
fășurarea fenomenelor cerești, care le-au fost 
explicate la cursul de astronomie in limbajul 
precis și abstract al matematicii. Planetariu! 
redă prin proiecție nu numai bolta cerească, 

ci și mișcarea aparentă diurnă a planetelor 
și oferă posibilitatea de a exp&ica sub o for
mă cit se poate de intuitivă, cHară și convin
gătoare, fenomenele care decurg din aceste 
mișcări, conjuncțiile, opozițiile, inegalitatea 
zilelor și a nopților etc. Fenomene cerești 
care în natură se desfășoară în zeci, sute sau 
mii de ani, apar în fața studenților în numeti- 
cîteva minute sau zeci de minute, după vite
za cu care se rotește motorul ele antrenare al 
aparatului. Planetariu! proiectează pe bolta 
cerească artificială și liniile închipuite ale as
tronomilor cu ajutorul cărora se determină 
pozițiile corpurilor cerești, ceea, ce mărește și 
mai mult valoarea lui didactică.

Dar să ne închipuim că ne găsim chiar la 
fața locului. învîrtim încet butonul unei re
zistențe. Lumina celor două lămpi ale plane-

tariului slăbește treptat. In sală se lasă înse
rarea și pe cupola din ce in ce mai întune
coasă încep să apară stelele strălucitoare. 
Lămpile se sting și bolta cerească apare în 
toată măreția ei, brăzdată de dunga alburie 
a Căii Lactee. Iluzia optică amplifică dimen
siunile cupolei și aproape că uiți că aceasta, 
de fapt, este artificială. La acest proces con
tribuie și micile siluete ale fabricilor, clădi
rilor și pomilor, caracteristice peisajului timi
șorean, desenate ca un brîu orizontal de jur 
împrejurul camerei rotunde. Clape ușor mo
bile deschid și închid, sub acțiunea greutății, 
proiectoarele stelelor cînd acestea ajung la o- 
rizont și planetariu^ redă în felul acesta fe
nomenul răsăririi ș-i apunerii aștrilor. Proiec
toare speciale dau imaginile soarelui, lunii și 
planetelor, mișcarea acestora printre stele. 
Pentru a fi ușor de recunoscut, planetele se 
proiectează mărite, așa cum se văd ele intr-o 
lunetă.

Cupola planetariului din Timișoara are un 
diametru de 6 metri sub care pot lua loc co
mod 50 de spectatori.

Aici se întipăresc trainic cunoștințele -des
pre Univers dobîndite la curs, care se adin- 
cesc apoi prin observații și lucrări efectuate 
la Observatorul astronomic din localitate.

IQN MEDOIA 
profesor

CARTEA DE VIZITĂ

A MUZEULUI

Muzeul de artă plastică din . 
Ctmpulung-Muscel, instalat în - 
fosta casă domnească de lingă - 
Mînăstirea Negru-Vodă, ctrprin- • 
de peste 200 lucrări de artă plas- ț 
tica.

Primii vizitatori care și-au pus ' 
la $ august 1962 semnăturile tn ț 
cartea de vizită au fost elevii din - 
tabăra școlii tehnice contabile de z 
la Curtea de Argeș.

De atunci, interesul pentru vi- J 
zitarea muzeului a crescut neam- - 
tenii. .Numai în cartea de vizită , 
numărul semnăturilor ee însoțesc ■ 
impresiile, sugestiile, trece de "o ' 
mie. $i aceasta este semnificativ - 
pentru interesul pe care-l repre- : 
zintă -exponatele muzeului.

ION ORUCEANĂ
economist la Sfatul popular - 

al regiunii Argeș

Iași nici un tipar interpret va
loros de muzică populară ?), 
după cum a trezit o impresie 
negativă superficialitatea cu 
care au fost alese (sau modifi
cate!) textele poetice ale unor 
melodii. Astfel, cunoscutul dis
tih : „Cît e soarele de sus — 
fete ca la Sibii nu-s" grație u- 
șurinței unor instructori a fost 
moldovenizaț adhoc devenind: 
„Cît e soarele de sus / fete ca 
la Vaslui nu-s". (Și aceasta 
unde ? In Moldova, într-unul 
dintre ținuturile „dăruite" din 
plin cu cî niece). Formația de 
muzică ușoară (I.G.L.L.-lași) și 
soliștii ei nu s-au ridicat cu 
mult peste nivelul exigentelor 
unei seri distractive și de dans. 
O mică, nedumerire a trezit 
așa-zisul dans cu subiect : „O 
seară la sectorul zootehnic", 
prezentat de căminul cultural 
din Dumbrăvița. Din punct de 
vedere coregrafic acest dans a 
dovedit talent interpretativ, o 
atentă pregătire individuală și 
generală a echipei, valorificîn- 
du-se cu iscusință cîteva din 
cele mai frumoase dansuri lo
cale (îndeosebi ale flăcăilor). 
După aplauze, am încercat să 
vedem însă care fusese de fapt 
„subiectul" anunțat prin titlu. 
In afară de metafora cîtorva 
cofe cu apă, de pocniturile a 
12 bice, nu am aflat nimic des
pre ceea ce ar putea să în
semne „O seară la sectorul 
zootehnic". Atunci de ce a mai 
fost nevoie de un asemenea 
subterfugiu în titlu (dans cu 
subiect, și încă pe o temă strin

deri în cinstea aniversării a 20 
de ani de la eliberarea patriei 
noastre".

Vorbind despre sarcinile care 
stau în fața organizației re
gionale U.T.M. pentru a-și îm
bunătăți în permanență mun
ca sa la sate, vorbitorul a scos 
în evidență necesitatea gene
ralizării experienței bune e- 
xistente în multe G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T. în mobilizarea 
tineretului la obținerea unor 
producții sporite agricole ve
getale și animale, a subliniat 
necesitatea organizării cu. ti
neretul a unor largi acțiuni de 
muncă patriotică în scopul a- 
meliorării fondului funciar.

Tovarășul Petre Enache, a 
vorbit în continuare despre 
necesitatea îmbogățirii perma
nente a conținutului muncii e- 
ducative cu tineretul. „Proble
ma principală căreia va trebui 
să-i acordăm toată atenția este 
aceea de a ne ocupa cu mai 
multă grijă, cu mai multă a- 
tenție și competență de edu
carea comunistă a tinerilor — 
principala sarcină pusă de 
partid în fața organizației 
noastre. Să dezvoltăm la ti
neri dragostea față de muncă, 
o atitudine nouă, socialistă în 
producție, să educăm tineretul 
în spiritul sentimentului nobil 
al patriotismului socialist, să 
combatem cu fermitate dife
ritele manifestări ale moralei 
și ideologiei burgheze. Orga
nele și organizațiile U.T.M. — 
a continuat vorbitorul — vor 
trebui să se ocupe mai mult 
de mobilizarea tinerilor pen
tru a-și lărgi orizontul cunoș
tințelor științifice, de comba

gentă de producție) cînd de 
iapt dansurile erau o simplă 
suită și nimic mai mult. Se pare 
că tratarea plastică, în imagini 
coregrafice a unei terne, giredi- 
rea creatoare, ca atare, -e cu 
totul altceva decît simpla lipire 
de etichete și etichetuțe.

Alta a fost impresia pe care 
a lăsat-o fragmentul din spec
tacolul coregrafic „Croiala", 
prezentat de căminul cultural 
din Coarnele Caprei. Un obicei 
căspîndit în comuna respectivă, 
acela de a se lua măsura miri
lor — pentru cămeșă — din a- 
celași val de pînză — a deve
nit, prin fantezia interpretilor și 
a. instructorului (Mihai Stan) 
spectacol unitar, pe al cărui 
discret fir epic sînt brodate 
cîteva din cele mai frumoase 
creații coregrafice populare, 
care meritau a fi sprijinite de 
strigături mai puțin idilizante 
și lucrate mai îngrijit.

O grijă atentă față de calita
te au dovedit, în ansamblu, ti
nerii din brigada artistică a Fa
bricii de antibiotice, brigadă cu 
bune tradiții. Deși în fragmen
tul prezentat în spectacol umo
rul și satira nu au avut cîmp 
prea larg de desfășurare, textul 
literar și interpretarea au folo
sit cu succes procedee agitato
rice, realizînd un itinerar viu, 
prin viața colectivului de mun
că respectiv.

In clipa cînd cortinele roșii 
ale Teatrului Național din Iași 
au acoperit ultimul cor, sala a 
răsunat de îndelungi și entu
ziaste aplauze. Semnul prețuirii.

terea diferitelor prejudecăți 
mistice, să formeze la tineri 
concepții sănătoase despre 
lume, viață și societate.

în încheiere aș vrea să ex
prim convingerea C.C. al 
U.T.M. că organizația regiona
lă U.T.M. Bacău, sub conduce
rea' comitetului regional de 
partid, a organizațiilor de par
tid, va îndeplini marile sarcini 
care-i stau în față, va obține 
succese și mai mari în lupta 
pentru dezvoltarea industriei 
și agriculturii socialiste, în 
munca de educare comunistă 
a tineretului".

★
Delegații la conferință au a- 

dresat în încheierea lucrărilor 
o telegramă Comitetului Cen
tral al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care s-au angajat, în numele 
tineretului din regiunea Ba
cău, să întîmpine a XX-a ani
versare a eliberării patriei 
noastre cu noi succese în mun
că, mulțumind partidului, Co
mitetului său Central pentru 
viața fericită pe care o trăiesc 
astăzi, pentru viitorul lor lu
minos.

★
Conferința a ales noul co

mitet regional U.T.M. și co
misia regională de revizie. în 
prima sa plenară comitetul 
regional a ales ca prim-secre- 
tar pe tovarășul Ionel Marin.

PETRU ISPAS 
CONSTANTIN NANCU 

cbrespondenlul
„Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Bacău
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Printre îngrijitoarele evidențiate la G.A.S. Neudorf, din co
muna Chesinți, raionul Lipova se numără și tînăra Ana Crastl, 

pentru atenția cu care îngrijește vițeii.

Duminică dimineața s-a 
înapoiat în Capitală Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, care, îm
preună cu un grup de specia
liști și experți, a făcut o vizi
tă în Austria, la invitația mi
nistrului comerțului și recon
strucției al Austriei, dr, Fritz 
Bock.

La sosire, în Gara de Nord, 
au fost de față membri ai 
conducerii Ministerului Co
merțului Exterior, Ministeru
lui Industriei Petrolului și 
Chimiei, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

A fost prezent dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București.

★
Duminică dimineața s-au 

înapoiat în Capitală tovarășii 
Martin Isac, președintele Con

Cinematografe
Șeherazada — film pentru 

ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un 
surîs în plină vară : Republi
ca (9,45; 12; .14,15; 16,45; 19; 
21,15), Victoria (10,15; 12,15; 
14,15; 16,30; 18.30; 20,30), Au
rora (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Volga (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20.30). Domnișoara... 
Barbă albastră : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,30), Capi
tol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Mioriță (9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 21), Me
lodia (10; 12; 14,30; 16,45; 19; 
21). Îndrăgostitul : București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Totul 
rămine oamenilor : Bucegi (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). O zi 
ca leii : Festival (9; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Ex
celsior (10; 12,15; 15,30; 18; 
20,30), Grivița (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), Modern (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Dezrădă- 
einații: Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18.45; 21). Giulești (10; 
12,15; 15.30; 17,45; 20), Unirea 
(16; 18,15; 20.30), Ferentari (16; 
18.15; 20,30). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop ; Lumi
na (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Valea vulturilor : Union (16; 
18,15; 20,30). Funtik șl castra
veții : Ignorantul învață ; Fur- 
nicuța lăudăroasă; Soarele, 
apa și cățelul: Doina (orele 10). 
Locotenent Cristina: Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30). 
Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Bastonul alb ; Oameni și fur

TELEVIZIUNE
MARȚI 24 MARTIE 1964

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00: Jurnalul 
televiziunii; 19,10: Emisiune 
pentru copii; 19,40: Vitrina li
terară; 20,35: Șah; 20,50: Emi
siune de știință; 21,10: Con

siliului Central al Sindicate
lor, membru al Comitetului 
executiv al Federației Sindi
cale Mondiale, și Larisa Mun- 
teanu, secretar al C.C.S., care 
au participat la lucrările ce
lei de-a 27-a sesiuni a Comite
tului executiv ai F.S.M., ce a 
avut loc la Sofia între 18 și 20 
martie a.c.

★
Duminică a avut loc la 

Focșani sărbătorirea fruntași
lor in întrecerea socialistă pe 
anul 1363 din întreprinderile 
industriale ți unitățile agrico
la din oraș ți raion. în cinstea 
sărbătoriților, formațiile artis
tice de amatori din orașul și 
raionul Focșani au prezentat 
un frumos program artistic.

(Agerpres)

tuni ; Oameni și măști ; Cîn- 
tec rus în Scandinavia ; Delta 
necunoscută : Galeria naționa
lă ; Supărare ; Știință șt teh
nică Nr. 12/1963 : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 ru
lează în continuare). Foto Ha
ber : înfrățirea între popoare

(13,45; 15,45; 18; 20,15), Cosmos 
<15,30; 18; 20,30), Lira (15,30; 
18; 20,30). Ucigașul și fata: 
Cultural (10,30; 15; 17; 19; 21). 
Vi-I prezint pe Baluev — ci
nemascop : Dacia (9,30; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Scano Boa:
Buzești (15,45; 18; 20), Viitorul 
(16; 18,15; 20,30), Cotroceni (15; 
17; 19; 21). Pisica de mare: 
Crîngași (15; 17; 19; 21). 10- 
lantha : Flacăra (16; 18; 20), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). A 
12-a noapte : Vitan (15; 17; 19; 
20.45). Tudor — cinemascop 
(ambele serii) : Munca (12; 16; 
19,30). Rusalka — cinemascop: 
Popular (16; 18,15; 20,30). Pași 
spre Lună : Moșilor (15; 17; 19; 
21). Doamna Tu Hau : Colen- 
tina (16; 18; 20). Renul alb : 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Misterele Parisului — cinema
scop : Progresul (11,30; 15; 17; 
19; 21). Noi doi, bărbații: Pa
cea (16; 18; 20).

certul de deschidere a Festi
valului republican al institu
telor de învățămînt artistic. In 
încheiere: Buletin de știri, bu
letin meteorologic.



Ieri la Geneva s-a deschis

Conferința Națiunilor Unite
pentru comerț și dezvoltare Venus din Milo CIPRU un De Gaulle

La 23 martie s-a deschis la 
Geneva conferința Na
țiunilor Unite pentru co

merț și dezvoltare. Atît prin 
numărul delegaților — aproxi
mativ 1 500—, cît și prin acela 
al țărilor reprezentate — 123
(113 țări membre ale O.N.U. și 
10 țări nemembre, invitate în 
iulie 1963 de către Adunarea 
Generală a O.N.U) — ea se 
înscrie ca cea mai reprezenta
tivă conferință internațională 
în domeniul economic, sub 
egida O.N.U. Convocarea a- 
cestei conferințe a fost urma
rea logică a hotărîrii Organi
zației Națiunilor Unite de. a 
proclama perioada 1960—1970 
„deceniul dezvoltării". Obiec
tivul acestui deceniu, potrivit 
rezoluției adoptate de către 
Adunarea Generală la 19 de
cembrie 1961. este ca „în fie
care țară slab dezvoltată să se 
realizeze o mărire sensibilă a 
ritmului de creștere".

Delegația R. P. Romîne este 
condusă de tovarășul Gogu 
Radulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Din 
delegație fac parte tovarășii: 
Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, locțiitori ai 
șefului delegației, precum și 
Vasile Malinschi, președintele 
Băncii de Stat, Mircea Biji, di
rector general al Direcției 
Centrale de Statistică, Vasile 
Răuță, secretar general în Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
Grigore Bîrgăoanu, consilier în 
Secretariatul general al Consi
liului de Miniștri, Titus Cristu- 
reanu. vicepreședinte al Came
rei de Comerț, Traian Ionașcu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, director 
al Institutului de cercetări ju
ridice, Costin Murgescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, director adjunct 
al Institutului de cercetări eco
nomice, Nicolae Ecobescu, re
prezentant permanent ad-inte- 
rim al R. P. Romîne pe lînqă 
Oficiul Națiunilor Unite de la 
Geneva.

In marea sală a Palatului 
Națiunilor se află delegați din 
partea fiecărei țări participan
te. reprezentanți ai institu
țiilor specializate ale O.N.U. și 
ai altor organizații de comerț 
internațional, membri ai corpu
lui diplomatic, invitați.

Loja presei este arhiplină și 
abia poate cuprinde sutele de 
ziariști prezenți.

La deschiderea conferinței 
asistă, de asemenea, un nu
meros public.

Mai sînt cîteva minute pînă 
la deschiderea conferinței și 
fotoreporterii, operatorii cine
matografici și ai televiziunii 
declanșează neîncetat apara
tele. In sală se face liniște si 
de la tribună, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, declară 
deschise lucrările conferinței. 
El dă apoi cuvîntul lui Ludwig 
von Moos, președintele Confe
derației elvețiene, care salută 
pe participants Ia conferință 
și le urează succes în rezolva
rea problemelor importante ce 
vos fi dezbătute.

De la trimisul

special Agerpres

In continuare, ia cuvîntul 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., care subliniază că ac
tuala conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dez
voltare este un eveniment im
portant în istoria colaborării 
internaționale și va marca 
fără îndoială o cotitură deci
sivă în activitatea economică 
a Organizației Națiunilor U- 
nite. în cursul anilor — a spus 
el — o serie de evenimente au 
contribuit la întărirea convin
gerii că Națiunile Unite tre
buie să facă un efort hotărît 
pentru a aborda în același 
timp atît probleme comercia
le, cît și probleme ale dez
voltării, pentru a nu se com
promite eforturile pe care or
ganizația le depune pentru 
menținerea păcii mondiale. 
Problema menținerii păcii 
este la fel de complexă ca și 
viața însăși, și probabil că 
generației noastre îi este ofe
rită cea mai bună șansă de a 
înțelege că relațiile internațio
nale nu sînt determinate ex
clusiv de acțiuni diplomatice 
și de forța militară, ci și de 
cei care muncesc pe ogoare șl 
în uzine, acolo unde oamenii 
își cîștigă pîinea lor zilnică.

Arătînd că în prezent există
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HAVANA — La Pinar Del Rio, capitala provin
ciei cu același nume din Cuba, a avut loc vernisa
jul expoziției de gravură romînească. Intr-o cronică 
referitoare la această expoziție, ziarul local „El So
cialista" scrie printre altele : „Aceste gravuri vor
besc un limbai pc care tot poporul îl înțelege și 
arată întregii lumi viața nouă pe care o constru
iește poporul romîn".

ACCRA — In mesajul adresat de președintele 
Ghânei, dr. Kwame Nkrumah, participanților lu 
Festivalul tineretului care s-a încheiat recent, a- 
cesta îi îndeamnă pe tineri sa-și aducă contribuția 
la îndeplinirea cu succes a planului septenal de 
dezvoltare a țării. Nkrumah $i-a exprimat speranța 
că tineretul țării va folosi toate posibilitățile de 
care dispune pentru a asigura transformarea struc
turii economice a Ghanei și consolidarea indepen
denței politice și economice a țării.

DJAKARTA — Potrivit declarației unui purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al In
doneziei/ ministrul dc externe, Subandrio, va pleca 
Ia 25 martie într-o călătorie de două săptămîni la 
Karaci, Cairo, Alger, Paris și Haga. Scopul acestei 
călătorii, a spus purtătorul dc cuvînt, este de a 
discuta în capitalele mai sus amintite probleme pri
vind relațiile economice ale Indoneziei cu țările 
respective.

SALISBURY. — La aproximativ 100 de metri 
de primul ministru al Rhodesiei de Sud, Winston 
Field, a explodat, la 22 martie, o bombă. Primul 
ministru asista la o competiție sportivă care se des
fășura pe un stadion în apropiere de Bulawayo. 
Agențiile de presă apreciază că este vorba de un 
atentat nereușit împotriva primului ministru. Poli
ția sud-rhodesiana a negat însă existența unui 
atentat.

LONDRA — Ministerul de Externe al Angliei 
i-a respins pentru a doua oară lui Moise Chombe 
viza de intrare în Anglia. Un purtător de cuvînt 
englez a precizat că refuzul sc datore?tc faptului 
că pașaportul
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său este inclus pe lista de pașapoarte 
pe care guvernul central congolez Ie-a declarat nule, 
fiind obținute în mod ilegal.

LIBREVILLE — Jean-Hilaire Aubaume, conducăto
rul loviturii de stat care a avut loc luna trecută în 
Gabon și apoi șeful guvernului provizoriu alcătuit 
după înlăturarea pentru scurt timp a președintelui 
Leon Mba, a fost pus sub stare de arest, acuzat de 
„activitate împotriva securității statului". Arestarea 
lui a fost ordonată de comisia guvernamentală de 
anchetă a cauzelor și vinovaților loviturii de stat. 
Se așteaptă arestarea a numeroase alte persoane, în
vinuite, de asemenea, de acțiuni împotriva securității 
statului.

DELHI..— După cum relatează agențiile de 
presă, situația din statele indiene Bihar, Orissa, 
Bengal și Bhopal, unde au avut loc în ultimele zile 
grave tulburări între hinduși și musulmani este în 
prezent calmă. Ministrul de interne al Indiei, 
Nanda, a anunțat în parlament că în cursul aces
tor tulburări au fost ucise zoo dc persoane.

DAR ES SALAAM. — La 23 martie un prim 
grup de trupe engleze alcătuit din 100 de soldați 
și ofițeri a părăsit Tanganica. Aceste trupe făceau 
parte din efectivul unităților engleze trimise aici 
după tulburările ce au avut loc în Tanganica la 
sfîrșititl lunii ianuarie a.c. In Tanganica au mai 
rămas 550 dc soldați ai unităților de desant en
gleze, care pînă la sfîrșitul lunii martie vor trebui 
să plece, fiind înlocuiți cu trupe nigeriene.

VIENA. — Au fost date publicității rezultatele 
alegerilor pentru Dieta din Burgenland (Austria). 
Potrivit relatărilor agenției France Presse, Partidul 
socialist a obținut 16 locuri în noua Dietă față de 
15 locuri obținute de Partidul populist. Ca urma
re, noul guvern al provinciei Burgenland va fi de
semnat din sînul Partidului socialist.

BAGDAD. — Tribunalul militar din Bagdad a 
condamnat, la închisoare pe termene între. 5 și 11 
ani opt ofițeri ai forțelor armate irakiene, acuzați 
de „acțiuni subversive" împotriva statului.

diferențe serioase între nivelul 
de trai al țărilor idustrializate 
și cel al țărilor în curs de dez
voltare, U Thant a spus că 
astăzi s-a creat necesitatea im
perioasă de a se asigura dez
voltarea economică rapidă a 
regiunilor slab dezvoltate, de 
a se ameliora agricultura și 
accelera industrializarea. Mai 
mult, acum este evident că se 
impune o nouă diviziune in
ternațională a muncii. Faptul 
că țările socialiste dețin de a- 
cum o parte crescîndă în 
schimburile comerciale inter
naționale, militează în plus. în 
favoarea integrării mai com
plete a acestor țări în viata 
economică internațională.

Contrastul între regiunile 
dezvoltate și regiunile subdez
voltate. trezirea politică a po
poarelor Asiei, Africii și Ame
ricii Latine, însoțită totuși de 
menținerea unei subjugări e- 
conomice și a mizeriei — iată 
după părerea mea, a spus 
U Thant, adevăratul cadru în 
care se situează conferința 
noastră. Obiectivul conferinței 
este acela de a acționa. In a- 
ceastă sală se găsesc reuniți 
oameni de stat și economiști 
eminenți din țări mari sau 
mici, bogate sau sărace. Bună
voința politică și cunoștințele 
economice sînt larg reprezen
tate aici. Pentru a le pune în 
valoare trebuie să dăm dova
dă de devotament, și sacrifi
ciu, de înțelepciune.

S-a trecut apoi la alegerea 
președintelui conferinței. La 
propunerea șefului delegației 
Indiei, Manubhai Shah, a fost 
ales în unanimitate, ca pre
ședinte, șeful delegației Re
publicii Arabe Unite, Abdel 
Moneim el Kaissuny, ministrul 
de finanțe, al trezoreriei și 
planificării.

In continuarea lucrărilor 
conferinței, s-a trecut la a- 
doptarea regulamentului de 
procedură, iar după aceea la 
constituirea comisiilor și 
gerea birourilor lor.

Ca președinți ai celor < 
comisii principale au 
aleși : Bernard Grinspun 
gentina) comisia nr. 1 
Syaminata (India) — comisia 
nr. 2 ; Janez Stanovnik 
(R.S.F. Iugoslavia) — comisia 
nr. 3 ; A. E. Howsbn-Wright 
(Nigeria) —comisia nr. 4 ; 
Ronald Walker (Australia) — 
comisia nr. 5.

Conferința și-a întrerupt a- 
poi lucrările pentru scurt 
timp, și la reluarea lor s-a 
trecut la alegerea vicepreșe
dinților conferinței. Tovară
șul Gogu Radulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, șeful delegației R. P. 
Romîne, a fost ales vicepre
ședinte al conferinței. Au mai 
fost aleși de asemenea, încă 
26 de vicepreședinți ai con
ferinței.

S-a trecut apoi la alegerea 
raportorului, în persoana lui 
Georges Hakim (Liban).

In încheierea lucrărilor șe
dinței, a fost adoptată ordinea 
de zi a conferinței, așa cum a 
fost propusă de către Comi
tetul de pregătire, aprobîn- 
du-se, totodată, repartizarea 
punctelor de pe ordinea de zi 
pentru cele cinci comisii.

Marți dimineața, încep dez
baterile generale. Sînt înscriși 
la cuvînt secretarul general al 
conferinței, Râul Prebisch, 
precum și delegații Columbiei 
și Belgiei.

N. PUICEA

in Japonia in Martînîea
Basutolandul

ț a 22 martie statuia lui Venus
/ din Milo, a ajuns cu. bine.în
* portul japonez Yokohama 

pe bordul unui cargobot, care a 
plecat la. 18 februarie din Marsi
lia. Statuia va fi expusă la Tokio 
de la 8 aprilie la 17 mai. după 
care se va înapoia la muzeul 
Louvre din Paris.

Din partea franceză s-a declarat 
că aceasta va fi ultima călătorie 
transoceanică a statuii. Cînd car- 
gobotul a acostat în rada portu
lui din Yokohama, o armată de 
experți japonezi și francezi s-a 
suit pe bord pentru a constata 
cum a suportat „zeița" îndelun
gata călătorie pe mare. Debarca
rea statuii a constituit o operație 

care a durat 
supravegheată 
al muzeului

incident

foarte complicată 
mult timp și a lost 
de un specialist 
Louvre.

NICOSIA 23 (Agerpres). — 
Pe șoseaua dintre Larnaca și 
Nicosia s-a produs un inci
dent, cînd un grup de ciprioți 
turci a atacat trei autobuze în 
care călătoreau ciprioți greci.

In afaj'ă de această încăie
rare în cursul căreia s-au în
registrat răniți, nu s-au sem
nalat alte ciocniri.

Președintele Makarios ,a de
clarat într-un interviu acordat 
ziarului „Helsingin Sanomat" 
că ciprioții greci ar accepta 
numirea lui Sakari Tuomioja, 
actualul ambasador al Fin
landei în Suedia, Ga mediator 
al O.N.U. în Cipru.

Din Geneva se anunță so
sirea generalului Gyani, co
mandantul 
Cipru, care

cretarul general al O.N.U., 
U Thant, diverse aspecte ale 
misiunii ce o va avea de înde
plinit.

Operațiile de saltare a

din jungla
LIMA 2ș (Agerpres'). — Ope

rațiile de evacuare a răniților ex
pediției peruviene surprinse de in
dieni sălbateci în .jungla de la 
frontiera cu Brazilia au început 
duminică. Două elicoptere ameri
cane, sosite special din Panama, 
au reușit să aterizeze în luminișul 
din inima junglei, unde se afla 
expediția și să ia pc bord un nu
măr de .zece răniți. Ei au. fost 
transportați într-o așezare fores
tieră situată la o depărtare .de 
100 km de unde vor fi evacuați 
la lquitos pentru a primi trata
ment medical.

In ce privește restul membrilor 
expediției și unitatea militară so
sită joia trecută în ajutor, ei vor

trupelor O.N.U. în 
a discutat cu se-

expediției

peruviana
porni pe jos pînă la. riul Iavari, 
unde urmează să se îmbarce pe 
bordul unei cunonicre a flotei pe
ruviene. .

Expediția lasă doi morți în lu
minișul unde a .fost încercuită 
timp de șapte zile de indieni. 
Membrii expediției au spus că au 
văzut în mijlocul indienilor mai 
mulți albi. Autoritățile din Lima 
au declarat că nu cunosc, încă 
motivele atitudinii agresive a in
dienilor față dc exploratorii care 
încercau să delimiteze traseul li
nei șosele în această zonă pă- 
duroasă, considerată ca una din 
regiunile de viitor ale Republicii

NICOSIA 23 (Agerpres).. —
Guvernul cipriot depune eforturi 

pentru normalizarea vieții în insu
lă, Corespondentul din Nicosia al 
agenției France Presse relatează că 
pentru prima oară da la izbucni
rea conflictului dintre ciprioții 
greci și turci ministrul- de interne 
al Ciprului, Polykarpos Gheorghad- 
jis a preconizat duminică desfiin
țarea „liniei verzi" care separă 
cele două comunități — greacă și 
lurcă — din Nicosia, ca o măsură 
necesară pentru restaurarea ordi- 
nei. Menținerea ei ar constitui un 
obstacol, împiedicînd contactele 
între ciprioții greci și turci. „Linia 
verde", a relevat Gheorghadjis, 
constituie un element de separare 
și nu de unitate a celor ’ două ^co
munități cipriote.

Observatorii politici prezenți. în 
capitala Ciprului arată că-această 
libtărîre,. al cărei inițiator principal 
este președintele Makarios,, ar pu
tea să; dea naștere la unele difi
cultăți între guvernul cipriot Si co. 
mandamentul forței O.N.U. în 
Cipru, care susține menținerea li
niei de demarcație.

Referindu-se la rolul forței 
O.N.U., Gheorghadjis a precizat că 
guvernul Ciprului „așteaptă ca a- 
ceastă forță, să coopereze slrîns 
cu 'el‘ în. toate domeniile'unde se 
impun măsuri de restabilire a or- 
dinei“.

La_ .Nicosia, preșa cipriotăa dat 
publicității declarația televizată a 
dr. Ihsan Aii. fruntaș al comunită
ții turce din Cipru, care s-a pro
nunțat din nou pentru buna înțele
gere între ciprioții greci și turci, 
în declarație el a subliniat că 
„vărsarea de singe nu aduce nici 
un folos nici grecilor și nici turci
lor din Cipru. întreaga populație 
a insulei nu are decit de pierdut, 
cei ce au de profitat de pe urma 
acestui conflict sînt anumite ele
mente, străine de soarta poporului 
Ciprului".

FORT DE FRANCE 23 (A- 
gerpres). — In continuarea 
vizitei pe care o întreprinde în 
America Latină, președintele 
de Gaulle a sosit sîmbătă 
după-amiază la Cayenne, ca
pitala Guyanei Franceze, ve
nind din Guadelupa.

După cum transmite agen
ția France Presse, de Gaulle a 
rostit la Cayenne, ’ cu prilejul 
unui miting organizat în o- 
noarea sa, un discurs în care 
s-a referit din nou la politica 
externă a Franței și la rela
țiile cu aliații Franței.

Duminică, șeful 
francez a sosit în Marținica, 
unde a rostit, de asemenea, 
un discurs la Fort de France. 
Potrivit agenției France Presse, 
vizita lui de Gaulle în Mar- 
tinica a luat de la început un 
caracter politic. Deputatul 
martinichez Aime Cesâire, 
conducător al Partidului pro
gresist și primar al orașului 
Fort de France, care afirmase 
cu puțin mai înainte de înce
perea vizitei lui de Gaulle că 
statutul de „departament de 
peste mări" al Martinicăi va 
trebui să fie schimbat, deoa
rece această situație împiedi
că dezvoltarea ei economică, a 
afirmat din nou în fața pre
ședintelui republicii că „pro
blema reorganizării institu
țiilor în Marținica tiu va mai 
putea fi eludată".

După cum subliniază France 
Presse, de Gaulle a refuzat sa 
accepte ideea acordării auto
nomiei Martinicăi, subliniind 
că ea va putea să se dezvolte 
numai în cadrul Franței, „ca 
un departament francez".

Agenția Reuter relatează ca 
în timpul vizitei lui de Gaulle 
în Marținica pe străzi au apă
rut inscripții cu lozinci cerind 
autonomie și independență.

revendică

independența

statului

occidentale 
anunță: că

gențiile 
de presă 
în cursul lunii vii
toare, la Londra va 
avea loc o confe
rință în problema a- 
cordării independen- 

Basutolandului. In cadrul

cinci

ale-

Vietnamul de
Moscova își îmbogățește peisa

jul cu noi construcții.
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DALLAS: Noul avocat al lui Ruby
DALLAS 23 (Agerpres). — 

Percy Foreman, noul avocat 
al lui Jack Ruby, a făcut o 
vizită clientului său în închi
soarea din Dallas. După cum 
s-a anunțat, Foreman îl va în
locui pe Melvin Belli, care a 
fost avocatul principal al lui 
Ruby Ia proces. In afară de 
Foreman, el va continua să fie 
apărat de avocații Joe Tona- 
hill și Phil Burleston.

Intr-o scrisoare adresată lui 
Jack Ruby, Tonahill declară 
că în cazul redeschiderii pro-

apărarea va renunțacesului,
la teza ..halucinației de mo
ment", . ’ ' :
Belii, pentru cea a „asasinatu
lui fără premeditare". In Texas 
această crimă este pasibilă de 
pedeapsa cu închisoarea de la 
doi la cinci ani, cu posibilita
tea dc suspendare a executării 
sentinței.

După cum se știe, Jack Ruby 
a fost condamnat la moarte 
de juriul din Dallas care l-a 
recunoscut vinovat de „asasi
nat cu premeditare".

pledată de Melvin

Un nou grup de tineri din S.U.A
va vizita Cuba

Un purtător de cuvînt al 
Comitetului studenților 
americani pentru călăto

rii în Cuba, a anunțat dumini
că că un nou grup de tineri din 
S.U.A. se pregătește să viziteze 
această țară în ciuda interdic
ției din partea Departamentului

-- •---
Piața Comună

Conferința miniștrilor
agriculturii

de Stat. El a declarat că apro
ximativ 500 de tineri americani 
au fost invitați să viziteze Cuba 
de Federația studenților cubani. 
Un prim grup de 40 de studenți 
din regiunea San Francisco a 
hotărît să răspundă acestei in
vitații.

Purtătorul de cuvînt a adău
gat că comitetul se adresează 
în prezent muncitorilor și altor 
cetățeni 
la fel ca 
în Cuba, 
anunțate
Stat, el a spus : „Dorim să ni 
se alăture oameni de cele mai 
diferite convingeri politice".

In vara anului trecut, 59 de 
studenți americani au vizitat 
timp de o lună Cuba, deși nu 
au primit permisiunea din par
tea autorităților americane. Trei 
dintre ei considerați drept or
ganizatorii acestei călătorii, au 
fost dați în judecată.

americani pentru ca, 
și studenții, să plece 
Criticînd interdicțiile 

de Departamentul de

BRUXELLES 23 (Agerpres). 
— Luni după-amiază s-a des
chis la Bruxelles conferința 
miniștrilor agriculturii ai țări
lor Pieței comune sub preșe
dinția lui Charles Heger (Bel
gia) pentru a dezbate proble
ma prețurilor la cereale și 
produse lactate.

Observatorii semnalează at
mosfera încordată în care s-a 
deschis conferința. I

capitala — unică în 
lume — situată ia o altitudine dc 
3 700 m, cunoaște o atmosferă 
încărcată. Afirmația nu o rapor
tăm la dificilele condiții clima
tice, ci la ai mult mai dificilele 
realități politice bolivienc. O cri
ză îndelungată a dus în cele din 
urmă la scindarea taberei guver
namentale, focurile de armă în
cheie deseori răfuielile politice, un 
climat de instabilitate domină 
viața publică. Aprinsa polemică 
angajata între cele mai de scamă 
personalități ale țării are o inten
sitate ce reține atenția chiar și a 
observatorilor familiarizați cu 
practicile sudamericane. Dar și a- 
ceastă efervescență preelectorală 
a fost domolită de o știre ce a 
parvenit în Bolivia. Știrea laconi
că, a stîrnit o profundă îngrijo
rare. Era vorba de punerea în vîn- 
zare pe piața mondială a unor 
surplusuri din rezervele nordame- 
ricane de cositor. Pentru Bolivia, 
țară care dispune de 25 la sută 
din producția mondială de cositor 
și pentru care cositorul are o în
semnătate esențială în export, mă
sura preconizată la Washington 
amenința să aibă • grave reper
cusiuni. „Cositorul care consti
tuie principala bogăție a țării a- 
duce 80 la sută din încasările în 
devize" — scria „FRANCE OB
SERV ATEUR". Și revista pariziană 
adăuga: „Bolivia este tipul sta
tului monoproducățor supus fluc
tuațiilor pieței mondiale'1. Orice 
mișcare neprevăzută pe compli
cata tablă de șah a prețurilor pc 
piața mondială capitalistă pro
voacă perturbați i cu vaste compli
cații. Ministrul bolivian al mine
lor, Guillermo Arinez, avertiza că 
vînzările de cositor din stocurile 
S.U.A. „vor putea produce un de
zastru economic pentru Bolivia". 
O notă boliviana atrăgea atenția 
asupra posibilității ca „prețul co
sitorului să scadă sub prețul de 
cost, ceea ce ar putea să ducă la 
încetarea producției de cositor în 
Bolivia și la o prăbușire econo
mică". Dincolo dc epilogul ei, în- 
tîmplarea este simptomatică.

Un element dc neliniște, în plus, 
se resimte în viața politică boli
viana. Căci cositorul joacă un rol 
vital în țara considerată „acoperi
șul" Americii de sud.

PNOM PENII 23 (Agerpres). — 
Guvernul Vietnamului. de sud a 
făcut cunoscut guvernului Cam- 
bodgiei că își asumă deplina răs
pundere morală și materială pen
tru atacul săvîrșit dc forțele sud- 
vietnameze asupra unei localități 
cambodgiene. După cum se știe, în 
urma acestui atac au fost uciși 
mai m.ulți cambodgieni, fiind pro 
vocate pagube importante. în fața 
faptelor evidente și a concluziilor 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control, guvernul sud- 
vietnamez a fost nevoit să se re
cunoască răspunzător pentru a- 
ceastă acțiune agresivă.

Luînd act cu satisfacție de de
clarația guvernului sud-vietnamez, 
șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a declarat, tot
odată, că atmosfera nu este în.pre
zent favorabilă pentru inițierea

unor tratative între cele două țări. 
El a subliniat că este necesară o 
perioadă de timp pentru a se ci
catriza rănile provocate . Cambod- 
gici dc acțiunile Vietnamului dc 
sud și pentru a se preciza mai 
concret poziția reală a guvernului 
sud-vietnamez. Prințul Sianuk a 
propus să fie întreruptă vizita pe 
care o delegație sud-vietnameză o 
efectuează în. Cambodgia și să se 
amîne provizoriu convorbirile care 
ar fi urmat să aibă loc între a- 
ceastă delegație și membri ai gu
vernului cambodgian, pînă cînd se 
va crea o atmosferă mai favora
bilă. EI a insistat, în același timp, 
asupra utilității convocării unei 
conferințe a țărilor care au sem
nat acordurile de la Geneva cu 
privire la Indochina în vederea 
garantării neutralității Cambod-

ței
conferinței se va discuta un pro
iect dc constituție prin care se 
prevede ca acest teritoriu sa- de
vină o monarhie constituțională, 
cu denumirea de Lesoto.

In legătură cu aceasta se inten
ționează, ca în anul . 1965 să se or
ganizeze alegeri generale, inde
pendența urmînd să fie proclama
ta după o perioadă dc tranziție de 
încă un an.

Basutolandul sau Lesoto, cum 
își denumesc băștinașii țara, este 
un protectorat britanic din 1S69. 
Teritoriul său cu o suprafață de 
30 300 km p și o populație de 
goo 000 locuitori este încercuit de 
Republica Sud-Africană. Capitala 
țării este orașul Maseru. Din 
punct dc vedere economic, Basuto
landul este o țară dependentă de 
vecinul său, fumizîndu-i forța de 
munca ieftină necesară exploată
rilor miniere. In prezent, 150000- 
200 000 dc bărbați între 17-30 ani 
muncesc în minele de cărbune, aur 
și diamante, din Republica Sud- 
Africană, fiind retr-ibuiți cu un 
salariu de mizerie. Astfel, un mi
ner alb primește cel puțin 5 șilingi 
pc ora de lucru, iar un negru pri
mește 3 șilingi pentru un schimb 
•de 8 ore.

Nouă zecimi dii 
Basutolandului este 
munți și 
practicabila 
Principalul aliment 
hrănește populația 
porumbul importat din Africa de 
Sud. Locuitorii din regiunile 
muntoase cresc vite cornute, oî de 
rasă merinos și capre de Angora. 
Lina este exportată în R.S.A.

In țară asistența medico-sanita- 
ră este extrem de redusă, la So 000 
de locuitori revenind un medic. 
Numai 63 de persoane au studii 
superioare. In ceea ce privește în- 
vățămîntul primar, el este contro
lat în întregime de misiunile re
ligioase.

Basutolandul este condus în 
prezent după constituția elaborată 
Ia Londra, în 1959. Aceasta pre
vede funcționarea unui organ le
gislativ format din 80 deputați 
dintre care 50 la sută sînt numiți 
de administrația colonială iar 50 
la sută sînt aleși prin vot indi
rect de delegați. Puterea executi
vă este formată din 8 
consiliului, numiți dc 
engleze.

In cei aproape 100 
„protecție" engleză — populația 
Basutolandului s-a ridicat de ne
numărate ori la luptă pentru inde
pendență. Acum, mai. mult.decîț 
oricînd, locuitorii Basutolandului 
își ridică glasul în apărarea reven
dicărilor lor dc libertate și inde
pendență.

doar o 
pentru

in suprafața 
acoperită de 
zecime este 

agricultură, 
cu care se 

„basuto^ -este

membri ai 
autoritățile

de ani de

IOAN TIMOFTE

ELVEȚIA: După ninsoarea abundentă la mijlocul lunii martie, o cămilă din grădina
O. R.

căzută z _____ f
zoologică a orașului Ziirich, pai ticipă la curățatul zăpezii.
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