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TINERETUL
DIN REGIUNEA BUCUREȘTI

S-A ANGAJAT 
SĂ REALIZEZE

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

Plantații de plop hibrid 
in masiv pe 240 

de hectare
80 000 de puieți in 

aliniamente de-a lungul 
a 400 km 

întreținerea culturilor 
tinere pe 2000 

de hectare

Ieri după-amiază colectivul Uzinei „Armătura" a primit diploma Consiliului local al sindicatelor din orașul București, de 
Întreprindere Iruntașă in Întrecerea socialistă pe anul 1963, intre Întreprinderile de industrie locală din Capitală. In foto

grafie : momentul luminării acestei distincjii. Foto: N. STELORIAN

a în multe părți 
din țară, și în re
giunea București 
tineretul a adus o 
contribuție însem
nată la dezvolta
rea patrimoniului 

Silvic. Anul trecut, de exem
plu, tinerii din regiunea noa
stră, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., au plantat în ma
siv peste 400 de hectare cu 
plop negru hibrid, salcie selec
ționată, salcîmi și alte specii, 
iar în aliniamente, de-a lungul 
șoselelor, 50 000 de puieți.

Experiența acumulată o vom 
folosi anul acesta, vom iniția 
noi acțiuni, cu o participare 
mai largă a tineretului, deoa
rece sarcinile de plan ce revin 
regiunii noastre cu privire la 
acest important sector sînt 
mult sporite. Vor trebui plan
tate 3 525 de hectare, din care 
2 200 de hectare cu plop negru 
hibrid, în special în zonele 
dig-mal din Balta Ialomiței. 
lucrările fiind concentrate în 
raioanele Fetești și Călărași. 
De exemplu, în raionul Fetești 
se vor planta 1,100 de hectare, 
în 5-6 șantiere ‘mari. Tot în ca
drul acțiunilor din silvicultu
ră, pe întreaga regiune tre
buie recoltate 26 700 de kg 
semințe, asigurați aproape 
10 milioane de butași: se pre
vede organizarea unor pepi
niere pe 137 de hectare, îngri
jirea plantațiilor pe 8 516 hec-

Ion Constantin
prim secretar al Comitetului regional București al U.T.M.

tare, plantări în aliniamente, 
de-a lungul șoselelor și dru
murilor, a 100 000 de plopi 
hibrizi.

Aceste lucrări necesită un 
volum mare de muncă. Dată 
fiind importanța lor economică 
deosebită, biroul Comite
tului regional U.T.M. Bucu
rești, sub conducerea comite
tului regional de partid, a luat 
din vreme o serie de măsuri 
practice, în scopul asigurării 
unei largi participări a tinere
tului la acțiunile amintite. 
Astfel, într-una. din zilele tre
cute, Comitetul regional U.T.M. 
București, în colaborare cu Di
recția regională a economiei 
forestiere, a organizat o con
sfătuire în raionul Fetești, la 
care au participat activiști ai 
comitetului regional U.T.M., 
primii secretari ai comitetelor 
raionale U.T.M. Fetești, Călă
rași, Slobozia și Urziceni (care 
au cel mai mare plan la plan
tări de plop negru hibrid) se
cretari cu problemele econo
mice ai unor comitete raiona
le U.T.M. din regiune, re
prezentanți ai D.R.E.F. — 
București, secretarii comitete
lor comunale U.T.M. și șefii o* 
coaielor silvice din cele patru 
raioane, brigadieri silvici, pă
durari, cantonieri. Au fost 
invitați activiști de partid și

de stat. In cadrul acestei con
sfătuiri, tovarășul Mihai Po
pescu, inginer șef al D.R.E.F.- 
București, a expus pe larg 
planul de lucrări din acest an, 
a indicat șantierele principale 
de muncă, precum și căile 
prin care pot contribui tinerii 
la acțiunea de împăduriri. Pe 
această bază secretarii comi
tetelor comunale U.T.M. din 
cele patru raioane — Fetești, 
Călărași, Slobozia. Urziceni — 
au revăzut angajamentele, ți- 
nînd seama de numărul de ti
neri din fiecare comună, de 
posibilitățile existente, de or
ganizarea unei însuflețite în
treceri între brigăzile utemis
te de muncă patriotică. Iată 
cîteva exemple. Organizația 
U.T.M. din comuna Co
cargeaua s-a angajat ca 
prin muncă patriotică să 
planteze cu plop negru în 
masiv 10 hectare, iar în alinia
ment 4 000 de puieți pe o dis
tanță de 20 de km. Tinerii din 
Făcăeni — Chioara și-au luat 
un angajament comun, deoa
rece șantierul de împăduriri 
se află pe teritoriul ambelor 
comune. Ei vor planta în acest 
an, prin muncă patriotică, 75 
de hectare de plop negru și 5 
hectare cu salcie repede cres
cătoare. Asemenea obiective 
și-a stabilit fiecare organiza
ție U.T.M. La nivelul unui ra
ion, angajamentele se prezin
tă astfel: tinerii din raionul 
Fetești, de exemplu, și-au sta
bilit ca principale obiective ale 
muncii patriotice în silvicul-

tură: să împădurească 130 
de hectare în masiv, din 
care 100 cu plop hibrid, 
să planteze în aliniamen
te toți cei 9 000 de puieți 
planificați pe raion, să întreți
nă culturile tinere pe supra
fața de 875 de hectare și al
tele. Însumate pe regiune, an
gajamentele cu privire la ac
țiunile pe care le vor între
prinde brigăzile utemiste de 
muncă patriotică în silvicul
tură prevăd: plantarea a 
520 de hectare, din care 240 
cu plop negru hibrid, sădirea 
în aliniament a 80 000 de puieți, 
culegerea a 15 000 kg de se
mințe, întreținerea plantații
lor tinere pe 2 000 de hectare 
și altele.

Am prezentat, pe scurt, an
gajamentele pe care și le-au 
luat tinerii, pe bază de calcule 
și posibilități reale, avînd în 
vedere să nu se diminueze for
ța de muncă în campaniile a- 
gricole. Ceea ce este deosebit 
de important — lucru relevat 
de participanții la consfătuirea 
organizată ia Fetești — este 
faptul că, spre deosebire de 
anii trecuți, s-au stabilit mult 
mai devreme o serie de măsuri 
concrete, mergîndu-se oină la 
amănunte.

De exemplu, pentru planta
tul unui hectar cu plop hibrid 
este nevoie de 35 de oameni 
într-o zi, din care 25 sapă 
gropi, iar 10 plantează. Așa
dar, pentru cele 10 hectare pe 
care s-au angajat sa le plan
teze tinerii din Cocargeaua, va 
fi nevoie de cîte 80-90 de ti
neri într-o zi, pentru ca lucra
rea să fie gata în 4 zile, ceea

(Continuare în pag. a III-a)

întreprinderile evidențiate 
împărtășesc din experiența lor în:

In Capitală și în țară 
ilte colective de muncă 
continuă să primească în 
urma rezultatelor obți
nute în anul 1963, titlul 
de întreprindere eviden
țiată în întrecerea so
cialistă pe ramură și de 
întreprindere 
în întrecerea 
pe regiune.

Printre cei 
primit aceste 
se află colectivele 
muncă de la Uzinele 
chimice „Victoria" Flo- 
rești, IPROFIL, „Tehni
ca lemnului", Uzina 
„Armătura", Energore- 
parații, Uzinele chimice 
„9 Mai" din Capitală și 
altele.

în adunările care au 
avut loo cu prilejul în- 
mînării acestor distinc
ții, colectivele s-au an
gajat să dezvolte rezul
tatele dobîndite, să în
registreze noi succese, în 
cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării 
patriei.

Publicăm astăzi două 
reportaje despre experi
ența dobîndită de colec
tivele de la Uzinele chi
mice „Victoria" Florești 
și IPROFIL „Tehnica 
lemnului"-BucureștL

Creșterea

Un succes

al minerilor 

din bazinul Metru

La 24 martie, minerii din cel 
mai tînăr bazin carbonifer al 
țării — bazinul Motru, din re
giunea Oltenia — au extras 
ultimele cantități de cărbune 
prevăzute în planul pe acest 
trimestru. Primul bilanț al mi
nerilor din noul bazin a însem
nat în același timp și primul lor 
succes.

îndeplinirea înainte de ter
men a planului trimestrial a 
fost posibilă ca urmare a unor 
măsuri organizatorice eficien
te, cit și a dotării exploatărilor 
cu utilaje de mare randament.

fruntașă 
socialistă

care au 
distincții 

de

Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Timișoara. 
Studenta Neagoe Petru și Mihnea Constantin, din anul I, gr. 
7, analizînd în laboratorul de metalurgie lizică a institutului 

microstructura metalelor și aliajelor neieroase
Foto : O. PLECAN

Fiecare al doilea muncitor învață
Fiecare al doilea 

muncitor care lu
crează în uzinele 
constructoare de 
mașini din regiu
nea Brașov învață. 
Peste 2 000 de tineri 
urmează cursurile 
serale ale școlilor 
medii, circa 300 de 
muncitori sînt stu- 
denți ai Institutului 
politehnic din loca
litate, alții își îm
bogățesc cunoștin

țele profesionale în 
cercurile și cursuri
le tehnice care 
funcționează în ca
drul uzinelor sau la 
școlile de maiștri. 
Un număr mare de 
muncitori urmează 
cursurile universi
tății populare.

în ultimii 10 ani 
au absolvit școala 
medie și institute 
de învățămînt su
perior mai mult de

7 000 constructori 
de mașini din re
giune. Printre ingi
nerii care au lucrat 
ca muncitori, mulți 
ocupă în prezent 
munci de răspun
dere în marile uzi
ne constructoare de 
mașini din regiu
nea Brașov și în 
alte întreprinderi 
din tară.

(Agerpres)

productivității 
muncii

Este interesant de urmărit procesul tehno
logic într-o fabrică de mobilă atunci <And 
producția este organizată în< flux continuu. La 
IPROFIL „Tehnica lemnului’ din Capitală, 
acest sistem de organizare a muncii permite 
ca la un interval scurt să se producă o gar
nitură de mobilă. Materialul lemnos, după ce 
este croit la dimensiunile din proiect, trece 
apoi la asamblat, încleiat, șlefuit la alb și așa 
mai departe pînă ce produsul finit capătă as
pectul atît de familiar nouă, pe care-l întâl
nim în magazinele de mobilă. Așa se creează 
aici garniturile „Modern 3“ sau camerele- 
dormitoare „E 040", produse care se bucură 
de o bună apreciere din partea cumpără
torilor.

Preocupat de a realiza mobilă cât mai multă 
și de bună calitate, în anul trecut colectivul 
întreprinderii a obținut rezultate de seamă 
în producție: sarcinile de plan au fost înde
plinite cu 21 de zile înainte de termen, dîn- 
du-se peste plan o produpțîe suplimentară 
echivalentă cu valoarea a 660 garnituri de 
camere combinate tip „Modern 3“.

Pentru sutele de muncitori prezenți ieri la 
înmînarea „Diplomei de întreprindere eviden
țiată în întrecerea socialistă pe ramura in
dustriei lemnului" acest eveniment a consti
tuit un bun prilej de analiză a activității pe

V. DINULESCU
(Continuare în pag. a III-a)

Primăvară în Valea Cerbului

Aseară s-a deschis

Al VI -lea Festival republican 
al școlilor și institutelor de artă
In studioul de concerte al 

Radioteleviziunii din Bucu
rești a avut loc, marți seara, 
deschiderea festivă a celui de 
al VI-lea Festival republican 
al școlilor și institutelor de 
artă, organizat de Ministerul 
Învățămîntului.

Actuala ediție a festivalului 
prilejuiește o nouă trecere în 
revistă a succeselor obținute 
de învățămîntul artistic în 
anii puterii populare. Astfel, 
între 24—30 martie, peste 600 
elevi și studenți vor prezenta 
publicului bucureștean nume
roase și variate programe ar
tistice. Vor putea fi urmărite 
mai mult de 20 spectacole d'e 
teatru, operă și balet, recita
luri și concerte. La 26 martie 
se va deschide în Sala Dalles,

Expoziție de
Marți la amiază s-a deschis, 

Ia sediul Muzeului „Bucureștii 
in arta plastică și colecția 
Simu" din str. Biserica Ara- 
zei nr. 5—7 din Capitală, o 
expoziție de artă plastică cu- 
prinzînd 150 de lucrări romî- 
nești șl străine.

Sînt expuse lucrări de Theo
dor Aman, Nicolae Grigores- 
eu, Ion Andreescu, Ștefan

o expoziție de artă plastică și 
decorativă care va cuprinde 
aproximativ 900 lucrări exe
cutate de elevii și studenții 
din învățămîntul de artă plas
tică.

Cel de al VI-lea Festival re
publican al școlilor și institu
telor de artă a început cu un 
concert simfonic susținut de 
studenții conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" din Capi
tală. Sub bagheta dirijorului 
Paul Popescu, ei au interpretat 
„Concert pentru Orchestră de 
coarde" de Ion Dumitrescu, 
„Poem concertant pentru vio
loncel și orchestră" de Florin 
Eftimescu, solist violoncelis
tul Teutch Gotz din anul V, 
și „Simfonia a III-a Eroica" 
de Beethoven.

artă plastică
Luchian, Gheorghe Tattares- 
cu, Gheorghe Petrașcu, Octav 
Băncilă, Theodor Pallady, Că
rnii Ressu, Iosif Iser și ale al
tor artiști plastici. Multe lu
crări, achiziționate recent, 
sînt expuse pentru prima dată. 
Printre acestea se află și o 
serie de desene ale Iul Nico
lae Grigorescu.

(Agerpree)

Stualitații
Sesiune tehnico- 

științifică
Ieri, la clubul Complexului 

de industrializare a lemnului 
din Rm. Vîlcea, s-au desfă
șurat lucrările sesiunii tehni- 
co-științifice organizată de 
comisia inginerilor și tehni
cienilor de aici în colaborare 
cu Institutul Politehnic din 
Brașov și Institutul de cerce
tări forestiere.

Dintre referatele prezenta
te, au reținut în mod deose
bit atenția cele cu privire la 
„Protejarea împotriva crăpă- 
rii la capete a sortimentelor 
rotunde din fag prin aplicarea 
pastelor polivinilice antisepti- 
zante", „Bazele teoretice ale 
încălzirii buștenilor în apă 
fierbinte', „Modernizarea fa
bricilor de placaje" etc.

Pe marginea referatelor au 
luat cuvîntul numeroși spe
cialiști.

Plutașii sînt gata

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru). — In acest an, 
în planul de produc
ție al Întreprinderii 
rorestiere Iacobeni 
este prevăzut să se 
transporte din ex
ploatările forestiere 
pe calea apei 115 000 
m c bușteni. Pentru 
aceasta se fac
tense pregătiri în 
scopul începerii se
zonului de plutărit. 
Astfel, la malul Bis
triței aurii sau pe 
malurile pîraielor 
Tibău, Cîrlibaba,

in-

A. IOAN

de drum
Diaca, Șesuri au fost 
transportați 68 000 
m c bușteni în ve
derea legării lor în 
plute. Au fost pre
gătite pentru legarea 
plutelor ' 35 tone 
șprangă și s-au con
fecționat un 
însemnat de 
La cele 14 
haituri s-au 
reviziile
Pentru plutași au 
fost procurate haine 
vătuite, cizme de 
cauciuc și pelerine 
pentru ploaie. Zilele 
acestea a fost reor-

număr 
cîrme. 
baraje 

făcut
necesare.

Promovarea 
tehnologiei 

moderne
Colectivul Uzinelor chimice „Victoria" Ho

rești a trăit emoționante clipe de bucurie. 
Sala clubului s-a dovedit neîncăpătoare pen
tru numărul mare de chimiști prezenți la fes
tivitatea de decernare a diplomei de între
prindere evidențiată în întrecerea socialistă 
pe ramura industriei chimice organice, dis
tincție acordată de către Consiliul Central al 
Sindicatelor pentru rezultatele obținute în 
anul 1963. Operatorii chimiști, mecanicii 
A.M.C., lucrătorii din sectoarele de întreținere 
își consemnează rezultatele secțiilor din care 
fac parte. Centralizate, ele arată că în anul 
trecut toți indicatorii planului de producție 
au fost îndepliniți' și depășiți. Astfel, planul 
producției globale a fost depășit cu 4,54 la 
sută, iar cel al producției marfă cu 4,9 la 
sută. Justa corelare între principalii indica
tori de plan a permis colectivului nostru să 
livreze peste prevederile planului mai bine de 
28 900 anvelope auto șl pentru tractoare. E- 
conomiile realizate prin reducerea preșului de 
cost se cifrează la 8 210 000 lei, beneficiile 
suplimentare fiind de peste 6520000 lei. Mai 
mult de 73 la sută din sporul de producție 
a fost realizat pe seama creșterii productivi
tății muncii, indicator care a sporit anul tre
cut cu peste 3,3 la sută. Toate acestea sînt 
succese cu care, pe drept cuvînt, colectivul 
nostru de muncă se poate mîndri. Ele sînt 
rezultatul unei activități susținute pentru in
troducerea pe scară largă a tehnicii și tehno
logiei avansate, acțiuni la care și-a adus o 
importantă contribuție și tineretul din uzina 
noastră, din rîndurile căruia au fost decla
rați 32 de fruntași în întrecere. Amintim, de 
pildă, colectivul sectorului „A“, deținător al 
diplomei de fruntaș pe uzină. Aici, organi
zația U.T.M. a avut permanent în central 
preocupărilor sale acțiunile legate de antre
narea cît mai activă a tineretului la rezolva
rea problemelor tehnice ale producției. Din 
dezbaterile care au avut loc în această orga
nizație au reieșit mai multe propuneri. Să 
dam cîteva exemple. Pe baza propunerii fă
cute de utemistul Jon Bumbăcea a fost schim
bat procesul tehnologic la operația de guma- 
re a cordurilor. S-a asigurat în acest fel or
ganizarea în flux tehnologic a acestei operații, 
ceea ce a dus la uniformizarea masei de cau
ciuc depus, contribuind astfel la îmbunătă
țirea calității produsului finit. De un real fo
los producției au fost și îmbunătățirile tehno- 
nologice făcute de tînărul Ion Voichici. El a

T. VOLINTIRU
inginer șef

GH. TANISLAV
secretarul comitetului U.T.M.

Uzinele chimice „Victoria"-Fiorești

(Continuare în pag. a III-a)

sociali-
Bistrila

ganizată și brigada 
iormătă din 46 plu
tași în frunte cu Vio
rel Drăgan, price
put organizator., care 
a pi imit de curînd 
insigna de fruntaș în 
întrecerea 
stă. Pe
aurie este încă pod 
de gheață dar în cu- 
rînd podul se va 
topi iar plutașii vor 
porni din nou la 
drum pe calea apei 
pentru a duce fabri
cilor forestiere și de 
hîrtie materia primă 
din pădurile carpa
tine.

A 39-a motonavă 
a fost lansată la apă

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Ieri, la ora 
prînzului, constructorii de 
nave gălățeni au lansat la apă 
o nouă motonavă de 2 000 
tone. Este cea de a doua moto
navă lansată la apă în acest 
an și a 39-a dintre cele con
struite în acest șantier. Dato
rită aplicării consecvente a 
metodelor noi de lucru, a- 
samblarea pe cală s?a execu
tat cu 4 luni și jumătate mai 
devreme decît media asamblă
rii motonavelor în cursul a- 
nului 1963. La construcția a- 
cestei nave s-au evidențiat în 
mod deosebit echipele de 
constructori navali conduse 
de Ghiță Stan, Vasile Isprăv- 
nicelu, Ștefan Vrășcanu și 
Gheorghe Crîngală. -De ase
menea, la scurtarea timpului 
de asamblare pe cală au con
tribuit și mecanicii din jechi- 
pa lui Oprea Irimia, brigăzile 
de vopsitori conduse de Vasi
le Dinu și ion Popescu, colec
tivul de muncă al atelierului 
de tubulatură și alții. Opera
țiile de lansare au fost exe
cutate de echipele conduse de 
Constantin Stanciu și Gheor
ghe Fălcaru sub îndrumarea 
maistrului Dumitru Cazacu, 
laureat al Premiului de Stat.



Scrisori sosite IL
în cadrul

concursului nostru CONȘTIINȚEI SOCIALISTE u

Ringul cu garoafe roșii
Cu câteva Iutii în urmă, într-o dimineață, în jurul ringului unei 

filatoare din secția a noua a Filaturii „BumbXcăria româneasca" —- 
Jilava, se adunaseră toate Jilatoarele. S-au auzit murmure de mirare,, 
sau. poate de. neîncredere, atunci cînd privirile ațintite asupra unei, 
tăblițe albastre au citit angajamentul: „20 kg fire peste plan..."

- Era angajamentul tinerei filatoare Viorica Gherghel...
Cu o zi îainte mersese- la meșterul secției cerîndu-i să-i repar

tizeze 6 părți de mașină,1 în loc de 3 la cîte lucrase pînă acum. 
Meșterul fr-a explicat greutățile pe care le va înțîmpina lucrînd 
la 3. ringuri.

A doua zi> la intrarea; schimbului privirile s-au ojjrit pe panou! 
albastru, care vestea ca Viorica Gherghel a început să lucreze Ia 
trei ringuri. Toți au veni# sa vadă cum zecile de fuse de la mașini 
se supuneau ascultătoare;' mâinilor pricepute ale Vioricăi. Tînăra 
filatoare adusese dbuă- garoafe roșii, un crîmpei' din natură menit 
să'-i înfrumusețeze munca.

Din dimineața aceett Viorica- Gherghel a început să toarcă firele 
Ce dădeau viață angajamentului luat, firele din care avea- să se țese 
ihai tîfrziu titlul de cinste de „fruntașă în întrecerea socialistă".

In zilele următoare inițiativa- Vioricăi Gherghel s-a extins în în- 
tttaga secție. Elanul tineresc al filatoarelor, îmbinat cu priceperea 
și dragostea pentru muncă, a făcut, să se nască întrecerea cu cea 
mai bună lucrătoare la trei ringuri. Depășirile de 10—15 kg fire 
peste plan au devenit obișnuite.

Problema creșterii continue a productivității muncii și a calității, 
firelor o preocupa intens pe Viorica Gherghel. Pasiunea ei pentru, 
muncă a făcut-o să croiască planuri îndrăznețe: dacă ringul funcțio
nează cu viteza unu, fusele se învîrtesc cu 7 000 turații pe minut — 
astfel se obține zilnic o depășire de 10—12 kg fire bumbac. Dar 
dacă se va trece la viteza doi ?! Fusele vor realiza o medie de 10 500 
torc pe minut. Cîte' kilograme fire vdr fi produse peste plan ? 
Regula de trei simple s-a dovedit la început — pusă în practică —

• nu fi chiar atît de... simplă I Mărirea vitezei fuselor nece
sita o concentrare deosebită a atenției filatoarelor : trebuia supra
vegheată umplerea rapidă a țevilor, trebuiau înodate imediat fi
rele care se rupeau, trebuiau înlăturate fusele diforme.

Dar toate acestea n-au speriat-o pe Viorica Gherghel. Mașina 
asculta comenzile precise ale tinerei muncitoare.

Astfel, se înfăptuia angajamentul luat : zeci de kilograme de 
fire date peste plan erau înscrise pe fișa tinerei filatoare !

Experiența Vioricăi Gherghel nu a rămas un secret. Tovarășele 
de muncă au aplicat-o cu succes. Realizările întregului colectiv stă
teau în centrbl atenției fiecărei filatoare.

De curînd venise în secție o nouă muncitoare : fiilatoarea Maria 
Călugăru. Legarea corectă a firelor i se părea o operație, extrem 
de grea: firul îi aluneca printre degete, asemeni unui spiriduș, iar 
nodul ce trebuia făcut, aproape imperceptibil, era uneori prea gros, 
alteori prea subțire. Ii dădeau lacrimile de necaz ! Atunci s-a apro
piat de ea Viorica Gherghel și a început să-i explice cu răbdare cum 
trebuie să lucreze: fusul se oprea ascultător în mina Vioricăi, ca
petele firelor parcă se lipeau singure, nodul mic și strîns abia 
dacă se vedea.

O zi, două, trei și Maria Călugăru a „fiurat vraja" mâinilor Vio
ricăi! Explicațiile acesteia și atenția Măriei își făcuseră efectul. 
Maria â început să reducă simțitor cantitatea de deșeuri. Cu fiecare 
gram de deșeu în minus, procentele de economii pe secție creșteau. 
Pe graficul întrecerii socialiste diagrama urca mereu.

La adunarea grupei sindicale, care s-a ținut zilele trecute, Viorica 
Gherghel era foarte emoționată 1 Se înmînau insignele de „Fruntaș 
în întrecerea socialistă" celor mai buni muncitori de la filatură. 
Cînd și-a auzit strigat numele, a tresărit. învăluită de privirile 
calde ale tovarășelor de muncă s-a îndreptat către masa prezidiului. 
Ropote de aplauze au încununat clipa cînd pe piept i-a fost prinsă 
steluța de „Fruntaș în întrecerea socialistă". Era o prețuire a mun
cii de către filatoarele din secția a noua, la al cărei titlu de colec
tiv fruntaș și-a adus $i ea din plin contribuția.

GEO CIOLCAN
tehnician

A apărut»
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Servatiușz Jeno

La Casa pionierilor din
Ploiești, repetiție la cercul

de artă dramatică.
optimism irump din 
„Flori de cîmp" și 
„Margarete", tristețe 
din florile toamnei — 
„Crizanteme".

Armonii discrete, 
reținute evocă unele 
din peisajele de 
toamnă pe care ni le 
înfățișează pictorul, 
explozii de lumină în 
cele ce aduc atmosfe
ra caldă a verii sau 
seninul zilelor de pri
măvară. Prezența ae
rului care se simte în 
peisajele lui Sima, 
sau invadînd minări- 
chiurile de fiori este 
sugerată și pr intr-o 
pastă adeseori trans
parentă, fluidă, prin
tr-o culoare luminoa
să, așternută în tușe 
largi. Aceeași fină 
artă înnobilează ima
ginea noilor construc
ții ridicate la Cluj, 
sau a forfotei străzi
lor, venind să com
pleteze bogat și nu
anțat sfera tematică 
majoră a peisajelor 
lui Ion Sima.

Expoziția pictoru
lui, prima sa expozi
ție personală, ne-a 
făcut să cunoaștem 
activitatea unui ar
tist de o reală sensi
bilitate, care cu dis
creție, ne face sa 
descoperim poezia lu
crurilor simple.

Foto : D. FLORE A

si Ion Sima

In întrecere cu clipele

Ghinea.
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Aspect din cartierul „Stea

gul roșu" Brașov

Fruntași în acțiunea
înfrumusețare a

la corespon-

rezultatele

Tinara dansatoare vilma din Ansamblul de stat de clntece și 
jocuri din Tîrgu Mureș s-a evidential prin seriozitatea cu 

care se pregătește pentru spec tacole.

Acul manometrului continuă să urce. Acum temperatura apei a 
ajuns la i$o grade C. Presiunea aburului în cazane — 15. atmos
fere. Excelent, spuneau muncitorii de la presă. Dar tocmai la mie
zul nopții o avarie la cazanul nr. 1 a schimbat situația.

Fiecare clipă e prețioasă. Și acum pare un an. S-a reușit să se 
izoleze cazanul. dar căldura radiată continua să se mențină ridicată. 
Răcirea definitivă cerea timp, și aici, la Fabrica C.I.L. din Pitești, 
el se măsoară, în produse. Mințile iscoditoare au încercat să gă
sească soluția ca avaria să fie remediată de îndată.

La o temperatură de aproximativ 50 grade C, tînărul Ion Petrică 
a intrat în cazan prin gura de vizitare a camerelor secționate. își 
simte tot corpul fierbinte, li ard obrajii dar nu dă înapoi.

— Se poate repara de îndată, le spune la ieșire celor ce-l privesc 
cu ochii plini de îngrijorare. Nu e ușor, dar trebuie. Au venit cînd 
au aflat (nu erau în orele de program) și muncitorii din echipa de 
intervenție condusă de comunistul Nicolae Bărăscu din care fac 
parte și tinerii C. Chirițescu, Radu Constantin, Pavel '

...Aparatul de sudură, cleștii, ciocanele s-au pus în scurt timp 
în funcțiune. Muncitorii lucrau întreeîndu-se cu clipele, cu minu
tele. Intr-un timp scurt centrala a început să funcționeze normal.

Dimineața s-au adunat în fața arzătoarelor, fochiștii, cazangii, 
mecanicii, maistrul. Oboseala, emoția se împleteau cu bucuria. Bucu
ria datoriei împlinite.

Expozițiile retro
spective ale celor doi 
artiști clujeni consti
tuie, mai întîi de toa
te, pilde de muncă 
perseverentă, pasiona
tă. Și dacă pătrunzi în 
nrima sală, ocupată 
de lucrările sculpto
rului Servatiușz, în- 
tîlneșli dominant sen
timentul de forță, vi
goare ; în fața pînze- 
lor lui Sima ești 
cerit de lirismul, 
gingășia cu care 
brează artistul în 
poeziei simple și 
bile a vieții.

Lucrările lui Serva- 
tiusz sînt cioplite în 
piatră, marmură sau 
lemn. Acesta din 
urmă este materialul 
în care artistul își ex- 
priihă cel mai nuan
țat și expresiv gîndu- 
rile.

Deslușind iorme și

ritmuri în masa trun
chiului sau a rădăci
nii de stejar, , ulm sau 
paltin, Servatiușz le 
subordonează întru
chipării unor senti
mente omenești, de la 
„Iubire" la „Zbu
cium", de la patetis
mul „Bocetului" 
calmul împlinit 
„Maternității". Și dacă 
în „Zbucium" planu
rile în care este cio
plit lemnul sînt tăioa
se, abrupte, colțuroa
se,. în „Iubire", supra
fețele în care sînt 
tăiate cele două 'per
sonaje se interpă- 
trund, sugerînd sim
bolic aproape, ideea 
de contopire, de co
muniune. Este doar ri
nul din numeroasele 
exemple de adaptare 
a mijloacelor de ex
presie, unor conținu
turi diferite de idei și

sentimente, pe care 
creația lui Servatiușz 
le oferă. Fibra lem
nului cu modulațiile 
ei devine — folosită 
cu pricepere de către 
sculptor — capabilă 
să contribuie ‘la spo
rirea expresivității u- 
nui portret, dînd căl
dură și vibrație su
prafeței materialului. 

Dacă în unele din 
sculpturi
atinge accente 
solemne, în 
face prezent 
din savoarea 
rului țărănesc.

Ansamblul creației 
sculptorului deiinește 

■ personalitatea unui 
artist preocupat de 
găsirea unor soluții 
plastice noi și îndrăz
nețe, pe care Ie sub
ordonează exprimă
rii unor bogate con
ținuturi umane.

Peisajul, portretul, 
natura statică, sînt 
genurile picturii pe 
care Ion Sima le a- 
bordează în mod deo
sebit. Și dintre aces
tea florile ni s-au pă
rut a fi cele în care 
gingășia și sensibili
tatea, simțul 
culoare și 
și-au găsit expresia 
cea mai adecvată.

Florile pictate de 
Sima au capacitatea 
de d sugera o stare 
sufletească. Veselie și

Orchestră 
simfonică 
alcătuită 
din artiști 
amatori

orașului
9

SUCEAVA (de 
dentul nostru).

Analizîndu-se 
obținute în întrecerea patrio- 
tied organizată de către Sfatul 
popular regional Suceava, 
pentru cea mai frumoasă și 
îngrijită localitate s-a stabi&t 
că orașul Cîmpulung s-a si
tuai pe primul loc obținînd 
cele mai bune rezultate pe a-

nul 1953. Prin participarea ac
tivă a cetățenilor la munca 
patriotică pentru înfrumuseța
rea orașului s-au realizat eco
nomii în valoare de 1 569 428 
lei.

Printre lucrările executate 
prin muncă de folos obștesc 
se află împrăștierea pe străzi 
a 1 237 metri cubi de piatră, 
lucrări de terasament în

scopul lărgirii și ameliorării 
pantelor pe străzile Plaiul Deia 
și Zorilor. De asemenea au fost 
executate prin muncă patrio
tică lucrările de întreținere a 
spațiilor verzi și s-au amena
jat încă 4 800 metri patrați 
spații; s-au amenajat cu parti
ciparea tineretului 3 terenuri 
de volei, un teren de baschet 
și altele de fotbal.

La Tîrgoviște a luat ființă 
o orchestră simfonică alcătuită 
din artiști amatori — petro
liști și metalurgiști — din lo
calitate. în regiunea Ploiești 
activează și alte asemenea or
chestre ■— la Uzinele „1 Mai" 
și la casele de cultură din 
Ploiești și Sinaia.

Pe lingă cluburile între
prinderilor și. instituțiilor din 
mari centre industriale și alte 
orașe din țară, printre care 
Timișoara, Arad. Petroșeni, 
Lupeni, Hunedoara, Călan, 
Alba Iulia, Brașov, există nu
meroase orchestre simfonice 
și semisimfonice de amatori. 
Formate din muncitori, tehni
cieni, ingineri, profesori, aces
tea înscriu în repertoriul lor 
lucrări ale compozitorilor noș
tri și din literatura muzicală 
universală, contribuind la e- 
ducația artistică a oamenilor 
muncii.

Așa, de pildă, orchestra sim
fonică a casei de cultură de 
pe lîngă Combinatul siderur
gic Reșița interpretează dese
ori lucrări de Enescu, Mo
zart, Ceaikovski, în prezent, 
ea pregătește pentru iubitorii 
acestui gen muzical Simfonia 
a VIII-a de Beethoven, Uver
tura „Euryanthe" de Weber, 
Suita bănățeană de Eugen 
Cuteanu.

La cel de-al VII-lea con
curs pe țară al artiștilor ama
tori orchestra semisimfonică 
a Fabricii de piele și încălță
minte din Cluj va prezenta un 
program cuprinzând Uvertura 
„Ruslan și Ludmila" de Glin
ka, „Joc din Oaș" și o „Sîrbă" 
de Paul Constantinescu, can
tata „înflorești pămînt al 
bucuriei’ de Gheorghe Dumi
trescu.

CHEZĂȘIA UNOR NOI SUCCESE - 
0 ACTIVITATE BOGATĂ, 

MULTILATERALĂ
i n cuvîntul multor 

delegați și invitați 
la Conferința Or
ganizației regiona
le Brașov a U.T.M, 
ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în

zilele de 29 februarie și 1 mar
tie, au fost popularizați nominal 
mulți tineri fruntași și eviden- 
țiați în întrecerea socialistă, 
dintre care unii se aflau 
în sală printre delegați. Lu
crările conferinței au consti
tuit un prilej de analiză multi
laterala și temeinică a activită
ții desfășurată de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea și în
drumarea organizațiilor de 
partid, pentru mobilizarea ti
neretului la realizarea sarci
nilor trasate de partid privind 
continua dezvoltare a indus
triei, agriculturii, științei și 
culturii. Totodată, lucrările con
ferinței an constituit un rodnic 
și util schimb de experiență, 
un prilej de generalizare a ex
perienței bune dobândite, o am
plă dezbatere — caracterizată 
de un înalt spirit de răspun
dere — privind sarcinile de 
viitor trasate de partid orga
nizațiilor U.T.M. din regiune, 
măsurile ce trebuie luate și 

metodele prin care acestea să 
fie realizate.

★
întâmpinat cu vii aplauze, a 

luat cuvîntul tovarășul Aldea 
Militaru, prim-secretar al Co
mitetului regional Brașov al 
P.M.R.

„Recenta conferință a orga
nizației regionale de partid — 
& spus vorbitorul — a dat, 

Conferința Organizației 
regionale Brașov 

a U. T. M.
precum știți, o apreciere pozi
tivă muncii tineretului care, 
alături de toți oamenii muncii, 
participă cu avîntul și energia 
caracteristică tinerei generații 
la înflorirea regiunii noastre". 
Apreciind, hărnicia și aportul 
pe care tinerii din uzinele con
structoare de mașini, ale indus
triei chimice, ușoare și alimen
tare, și-I aduc la ridicarea în 
continuare a nivelului tehnic 
și a calității produselor, con

tribuția tinerilor de la sate la 
consolidarea economică și or
ganizatorică a G.A.C., la spori
rea producției agricole vegeta
le și animale, rezultatele tot 
mai bune obținute la învăță
tură de tinerii din școli și fa
cultăți ; transmițând felicitări 
pentru aceasta tineretului re
giunii în numele comitetului 
regional de partid, vorbitorul 

s-a referit la principalele sarcini 
care revin regiunii prin planul 
de stat pe anul 1964, sarcini la 
îndeplinirea cărora tineretul 
este chemat să aducă întrea
ga sa contribuție. „Se pun în 
fața noastră probleme de mare 
răspundere, privind asimilarea 
de noi produse, cu caracteristici 
tehnice superioare și perfecțio
narea celor existente. Avem de 
îndeplinit sarcini sporite în di
recția creșterii productivității 

muncii, reducerii prețului de 
cost, ridicării calității produse
lor. Fiecare organizație U.T.M, 
fiecare utemist trebuie să-și a- 
ducă aportul la creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produselor, 
prin folosirea cu maximum de 
randament a capacităților de 
producție, reducerea consumu
rilor specifice la materii prime 
și materiale, a cheltuielilor ne
productive, la realizarea unor 
produse cu indici calitativ su
periori, care să atingă și să de
pășească performanțele produ
selor similare realizate în alte 
țări". Pentru înfăptuirea unor 
asemenea sarcini, s-a desprins 
din cuvîntul tovarășului Aldea 
Militaru, că datoria organiza
țiilor U.TM. din uzine, fabrici 
și șantiere este „de a organiza 
cu sprijinul conducerilor tehni- 
co-administrative ale întreprin
derilor, cu ajutorul sindicatelor, 
o largă și susținută acțiune pen. 
tru continua perfecționare a 
cunoștințelor profesionale ale 
tineretului, pentru formarea de 
noi și numeroase cadre tinere, 
cu o înaltă calificare", pentru 
„îndrumarea spre mișcarea ino
vatorilor și raționalizatorilor a 
cît mai mulți tineri".

Sarcini deosebite — a spus 
în continuare vorbitorul — au 

fost stabilite pentru anii urmă
tori de către conferința orga
nizației de partid în domeniul 
consolidării și dezvolfării uni
tăților agricole socialiste, spo
ririi producției agricole vege
tale și animale. De aceea, este 
necesară în viitor întărirea ac
tivității tinerilor din G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T. pentru ca ace
știa să participe efectiv și 
cu regularitate la muncă, la 
lupta pentru creșterea con
tinuă a producției și pro
ductivității muncii, scăderea 
prețului de cost al produ
selor, prin efectuarea tuturor 
muncilor agricole în cele mai 
bun© condiții agrotehnice.

în încheiere, tovarășul Aldea 
Militaru a spus: „Comitetul re
gional de partid și-a exprimat 
convingerea că organizația re
gională U.T.M. va mobiliza în
tregul tineret din regiune la în
făptuirea sarcinilor puse de 
partid, la îndeplinirea planului 
de stat pe 1964, Ia realizarea și 
depășirea angajamentelor luate 
în cinstea celei de a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei, 
chemînd tineretul ca, alături 
de toți oamenii muncii, sub 
conducerea partidului, să-și 
consacre toate forțele pentru 
înfăptuirea mărețului program 
al desăvârșirii construcției so
cialiste, pentru a face scumpa 
noastră patrie mai bogată, mai 
înfloritoare".

★
în darea de seamă, prezen

tată în cadrul conferinței a 
fost arătată într-o convingă
toare sinteză a cifrelor ponde
rea care revine industriei în 
economia regiunii, ale cărei 
mari uzine și combinate reali
zează în numai 21 de zile volu
mul total al producției indu
striale a regiunii din 1938, dînd 
patriei aproape un sfert din 
construcția de mașini a țării, 
circa o treime din producția 
de sticlă și faianță, cantități 
însemnate de produse chimice 
etc. în mod firesc — atît 
darea de seamă cît și mulți din 
participanții la discuții au 
dezbătut și generalizat expe- 

Tiența bună dobîndită de orga
nizațiile U.T.M. din industrie 
în mobilizarea tinerilor la rea
lizarea sarcinilor de producție, 
căile prin care tinerii pot să-și 
sporească în viitor contribuția 
la dezvoltarea industriei regi- 

, unii.
S-a apreciat atît în darea de 

seamă cît și în cuvîntul multor 
participanți la discuții că în 
multe întreprinderi industriale 
din regiunea Brașov, organiza
țiile U.T.M. au acumulat o 
bună experiență în mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea rit
mica și la toți indicatorii a sar
cinilor de producție, în gene
ralizarea experienței pozitive a 
celor mai buni muncitori. S-a 
arătat totodată că organizațiile 
U.T.M. se ocupă cu rezultate 
din ce în ce mai bune de an
trenarea tineretului la întrece
rea socialistă, ceea ce a deter
minat ca în anul 1963 să fie 
încadrați în întrecere peste 
52 000 tineri, din rîndul cărora 
aproape 16 000 au fost eviden- 
țiați în întrecerea socialistă. 
Mulți delegați au relatat din 
experiența organizațiilor lor în 
ajutarea tinerilor pentru con
tinua perfecționare și îmbogă
țire a cunoștințelor profesio
nale ale acestora, pentru a co
respunde cerințelor noi ale pro
ducției impuse de ridicarea ni
velului tehnic al utilajelor din 
dotare, aplicarea unor proce
dee tehnologice noi, pentru a 
obține produse de bună cali
tate. Aceasta a făcut — după 
cum sintetiza darea de seamă 
— ca în 1963 aproape 40 000 
tineri, cu 6 000 mai mult decît 
în 1962, să frecventeze cursu
rile de ridicare a calificării 
profesionale. Rezultatele aces
tor preocupări: contribuția spo
rită a tineretului la îndeplini
rea sarcinilor de producție, a- 
plicarea în 1963 a 2 400 inova
ții propuse de tineri, care au 
adus economii în valoare de 8 
milioane lei etc.

★
în cuvîntul sau, tovarășul 

loan Drăghici, secretar al co
mitetului V.T.M. de la „Uzinele 

de tractoare"-Brașov a arătat 
că, „ținînd seama de sarcinile 
importante ce stau în fața uzi
nei de tractoare, comitetul 
U.T.M. a acordat permanent o 
atenție deosebită mobilizării în
tregului tineret la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. S-a dat o 
atenție deosebită cunoașterii 
de către fiecare tînăr a planu
lui de producție al secției, a 
sarcinilor de producție ce-i re
vin lui personal, modului cum 
fiecare tînăr trebuie să-și ducă 
la îndeplinire aceste sarcini, 
cum să contribuie la creșterea 
productivității muncii. Organi
zația noastră — a spus în con
tinuare vorbitorul — a reușit 
să antreneze în întrecerea so
cialistă 3 250 tineri, dintre care 
în anul trecut 1 025 au devenit 
evidențiați, iar la sfârșitul anu
lui peste 250 au fost declarați 
fruntași în întrecerea socia
listă".

Tovarășul Filip Augustin, 
arăta în cuvîntul său că „por
nind de la faptul că Uzina 
„Steagul roșu" din Brașov a 
fost dotată cu noi utilaje și a- 
gregate modeme, introdueîn- 
du-se în procesul de fabricație 
noi procedee tehnologice și 
automatizări, în atenția comite
tului U.T.M. a stat preocuparea 
ca, în colaborare cu conducerea 
administrativă și comitetul 
sindical, să ajute tinerii în ri
dicarea nivelului lor de cunoș
tințe profesionale”. Vorbitorul 
a împărtășit conferinței din 
experiența dobîndită în mobili
zarea tineretului la cursurile 
de ridicare a calificării și însu
șirea cunoștințelor predate, în 
popularizarea cărții tehnice, 
organizarea concursurilor pro
fesionale etc., aducînd totodată 
și numeroase exemple care de
monstrau convingător eficacita
tea unor asemenea activități în 
sprijinul producției.

Despre preocuparea organi
zației U.T.M pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesionale 
și ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor muncitori a 
vorbit în cadrul conferinței și 
tovarășul Iovu Victor, de la 

Combinatul chimic Făgăraș, 
argumentînd cu exemple con
crete necesitatea de a se folosi 
la specificul și necesitățile fie
cărei secții cele mai eficace 
forme pentru realizarea aces
teia.

„Vîrsta medie a lucrătorilor 
din Uzinele „Independența” Si
biu este de 30 ani — a spus în 
cuvîntul său Nicolae Ciucudea- 
nu. în atenția comitetului U.T.M. 
a stat în permanență preocupa
rea pentru educarea tinerilor în 
spiritul dragostei față de mun
că, formarea și întărirea disci
plinei muncitorești, creșterea 
răspunderii pentru prestigiul, 
pentru marca fabricii. Uneori, 
printre imensa majoritate a ti
nerilor cu atitudine înaintată 
față de muncă, s-au mai aflat 
și unii tineri care nu-și înde
plineau planul, lipseau sau în- 
tîrziau nemotivat, nu foloseau 
judicios cele 480 minute de lu
cru, rebutau piese — manifes
tau, într-un cuvînt, atitudi
ne de indisciplină în muncă. 
Discutarea acestor tineri în șe
dințe de comitet, în adunări ge
nerale, punerea lor în discuția 
tuturor muncitorilor au dat re
zultate cît se poate de bune. 
Tinerii aceștia au fost cuprinși 
în echipe cu cei mai buni mun
citori. S-au permanentizat con
ferințele educative, raidurile la 
tineri acasă etc. Toate acestea 
au contribuit, alături de cele
lalte forme ale muncii noastre, 
la întărirea disciplinei în pro
ducție, la efectuarea unor lu
crări de calitate".

Despre calitatea lucrărilor a 
vorbit și Pănescu Vasile, se
cretarul comitetului U.T.M. de 
la întreprinderea 3 construcții 
Brașov: „La deschiderea unui 
șantier sau punct de lucru, bloc 
de locuințe, am invitat cadre 
tehnice competente să vorbea
scă tinerilor despre importanța 
lucrărilor ce trebuie executate, 
condițiile de calitate, graficul 
de executare a lucrărilor. S-a 
acordat ajutor practic unor 
lucrători tineri de către 
muncitorii vârstnici, de ute- 
miștii cei mai bine pregătiți.



SPORT
U.E.F.A.- juniori

la fotbal
• Marți dimi

neața a părăsit 
Capitala, plecînd 
cu avionul în O- 
landa echipa de 
juniori a țării noa
stre care va par
ticipa la turneul 
U.E.F.A. Lotul 

alcătuit din Constanti- 
nescu, Curuț, Popa, Nicolae 
Dumitru, Alecu, Deleanu, Pes- 
caru, Dinu, Mureșan, Necula, 
Negrea, Nunweiler VI, Tîmpi- 
nar, Plugaru, Panici și D. Ene.

Antrenorii echipei sînt N. 
Petrescu și F. Zavoda. Dele
gația este condusă de Ion 
Alexandrescu, secretar al Fe
derației de fotbal.

• La 26 martie vor începe 
în mai multe orașe din Olan
da meciurile celei de-a 17-a 
ediții a tradiționalului turneu 
internațional de fotbal pentru 
juniori-U.E.F.A. In vederea 
marelui eveniment fotbalistic 
al sezonului de primăvară, 
federația olandeză, care cu a- 
cest prilej își sărbătorește a 
75-a aniversare, a făcut in
tense pregătiri.

La turneu participă 24 de 
echipe împărțite în 8 serii de 
cîte 3. Echipa R. P. Romîne 
joacă în seria a 8-a alături 
de echipele Austriei și Irlan
dei de nord. Tinerii fotbaliști 
romîni vor susține primul 
meci la 26 martie, în locali
tatea Leuwarden în compania 
echipei Austriei. Jocul va în
cepe la ora 20 (ora locală) și 
va fi arbitrat de italianul Ri- 
gatto. Sîmbătă 28 martie e- 
chipa învinsă din partida 
R.P.R. — Austria va primi 
replica echipei Irlandei de 
nord, în orășelul Veedam. La 
30 martie, la Groningen, echi
pa învingătoare din jocul 
R.P.R.—Austria va juca cu Ir
landa de nord.

Stadioanele din cele trei o- 
rașe care vor găzdui meciu
rile seriei a 8-a sînt gazona- 
te și au o capacitate între 
10 000—18 000 de locuri. E- 
chipa cîștigătoare din seria a 
8-a va juca la 1 aprilie în 
sferturile de finală la Rotter
dam pe marele stadion Fei- 
jenoord cu cîștigătoarea se
riei a 7-a. Semifinalele se vor 
disputa la 3 aprilie, iar finala 
la 5 aprilie la Amsterdam.

Turneul de juniori U.E.F.A. 
stîrnește un mare interes în 
rîndul amatorilor de fotbal o- 
landezi. O mare parte din 
jocuri vpr fi-transmise la ra
dio și televizate. Specialiștii 
acordă mari șanse echipelor 
R. P. Ungare, Angliei, R. S. 
Cehoslovace, Iugoslaviei, Tur
ciei și Scoției, care prezintă 
formații puternice. Printre ar
bitrii care vor evolua la acest 
turneu se numără Carlsson 
(Suedia), Ritter (R. P. Romî
nă), Dimov (R. P. Bulgaria). 
Gomez (Spania), Hauben (Bel
gia), Horn (Olanda), Rigatto 
(Italia), Zsolt (R. P. Ungară) 
Taylor (Anglia) și alții.

O dată cu dispariția ultime
lor urme de zăpadă, atleții pă
răsesc sălile de antrenament și 
își continuă pregătirea în aer 
liber. Sîmbătă și duminică 
s-au întilnit în sala Floreasca 
II la ultimele concursuri atle
tice pe teren acoperit. De re
ținut noul record republican 
de sală al lui Petre Astafei, la 
prăjină — 4,35 m.

La sfîrșitul sezonului atletic 
de sală se cuvine să ne oprim 
asupra cîtorva aspecte carac
teristice.

Concursurile din acest an au 
adus unele rezultate promiță
toare, care lasă să se între
vadă că pregătirea atleților 
fruntași merge pe drum bun. 
Astfel Șerban Ciochină la tri
plu salt, Viorica Viscopoleanu, 
ca și sprinterii, N. Macovei și 
V. Jurcă la garduri, prefigu
rează noi. recorduri la probele 
respective, în sezonul de vară.

De asemenea, apariția cîtor
va num? care pășesc pe dru
mul consacrării la juniori: E- 
lena Zaharia, Tiberiu Aldea, 
Sorin Marin, Petre Ciolac, Au
ra Petrescu, Andrei Sepsi, A. 
Mihulescu și M. Olteanu con
stituie un aspect îmbucurător 
al competițiilor de sală. In a- 
fara acestor nume însă, zeci 
și sute de copii și tineri au a- 
vut ocazia și în timpul iernii 
să ia contact cu activitatea a- 
tletică, să practice și să îndră
gească această disciplină spor
tivă. Desigur că în rîndurile 
lor se găsesc și mulți viitori 
campioni și aceasta datorită 
faptului că antrenorii au în
ceput să dea -mai multă atenție 
muncii de selecție a viitoare
lor „speranțe" în atletism.

Concursurile de sală au o 
utilitate deosebită în procesul 
de pregătire al atleților de 
performanță, dar mai ales al 
celor începători. Ele asigură o 
continuitate în pregătirea teh- 
nică, sporind însușirile morale 
și de voință ale sportivilor în 
competiții. Din aceste motive 
activitatea de sală este soco
tită ca un mijloc de pregătire 
în vederea competițiilor de 
importanță deosebită din 
timpul verii și nu reclamă 
performanțe imediate.

de sală este

competițiilor 
sînt în con-

De asemenea, pentru unii a- 
tleți care învață o tehnică 
nouă, concursul 
util .

Regulamentele 
de sală însă nu 
cordanță cu utilitatea acestor 
concursuri. Astfel, Comisia o- 
raș București de atletism a 
elaborat defectuos regulamen
tele pentru campionatele Ca
pitalei și, ca urmare ,1a o etapă 
de seniori, săritura în lungime 
femei a fost cîștigată de o a- 
tletă cu o performanță medi
ocră : 3,64 m. Aceste scăderi 
ale regulamentelor se datoresc 
în primul rînd lipsei nemoti- 
yate a antrenorilor din Bucu
rești la elaborarea lor de către 
comisia orășenească.

Concursurile republicane de 
juniori și seniori disputate in 
această iarna au relevat dea- 
semenea existența unor regula
mente defectuoase. La seniori, 
unde tot concursul a iost în
ghesuit într-o jumătate de zi, 
regulamentul a prevăzut nor
me de control, care ah viciat 
alcătuirea clasamentelor. Și 
iată un exemplu.: adăugîn- 
du-se punctajul la 5 probe de 
control (lungime și triplu salt 
fără elan, tracțiuni în brațe, 
50 metri alergare și cros) Va
leria Bufanu, care a reușit în 
concurs doar 8,64 m., se află 
la proba de aruncare a greu
tății pe locul III înaintea Iui 
Livia Orosz, deținătoarea re
cordului de junioare care a a- 
runcat 12,64 m. Același regu
lament face ca C.S.O. Timi- 
.șoara reprezentat în concurs 
doar de soții Mesaroș să se 
afle în clasamentul general 
înaintea clubului Metalul care 
a cîștigat trei probe (Ciochină, 
Tudorașcu, Crețu) și a avut și 
alți atleți clasați în primele 
locuri.

Este necesar sa se acorde 
mai multă atenție la elabora
rea regulamentelor cdmpeti- 
ționale, deoarece ele. au meni
rea să stimuleze pregătirea a- 
tleților, să contribuie la dez
voltarea activității atletice.

Holul cantinei Complexului studențesc din Tg. Mureș

Pentru a participa la Sesiunea I 
a Comisiei mixte romîno-iugoslave

0 delegație a Vecei Executive 
federative a R. S. F. Iugoslavia

a sosit la București
în țara noastră, Miloș Mi- 

____ _ Vecei Executive Federative 
a R.S.F. Iugoslavia, conducătorul delegației iugo
slave la sesiunea I a Comisiei mixte romîno-iu- 
goslave: de colaborare economică. El este însoțit 
de Ioje prilej, membru al Vecei Executive Fede
rative, președintele Comitetului pentru relații eco
nomice cu străinătatea, și Bogoljub Stoianovici, 
membru în Vecea Executivă a R. S. Serbia.

La aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Al. Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliu
lui do Miniștri, conducătorul delegației guverna
mentale romîne, Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mauriciu Novac, vice
președinte al Comitetului de Stat al Planificării, 
Nicolae Gheorghiu,’ adjunct al ministrului minelor 
și energiei electrice, Tiberiu Abrihan, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ilie 
Voicu, adjunct al ministrului comerțului exterior 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Arso Milatovîci, 
R.S.F. Iugoslavia în R. P. Romînă, și 
basadei. Au fost prezenți membri și 
beîor delegații.

Marți seara, a sosit 
nici, vicepreședinte al

ambasadorul 
membri ai am- 
exporți ai am-

(Agerpres)

centraleUn dar al Bibliotecii
Bucureștiuniversitare

Biblioteca centrală 
universitară din. Bucu
rești a trimis recent 
Universității din ora
șul Indiannapolis 
(S.U.A.) o donație, de 
cărți din domeniul 
științei, artei și litera
turii romîne. Aseme- 

donații au 
făcute anul 
bibliotecilor

versitare din Edinbur
gh, Tokio și Kioto.

In același timp, pe 
adresa bibliotecii 
bucureștene au sosit 
numeroase exemplare 
rare trimise de 384 
instituții similare 
din peste 50 de țări 
ale lumii, cu care în
treține, relații 
schimb.

(Agerpres)

Creșterea 
productivității 

muncii
(Urmare din pag. I)

Tineretul din regiunea București s-a 
angajat să realizeze prin muncă patriotică

• Plantații de plop hibrid în masiv pe 240 de 
hectare

• 80 OOO de puiețl în aliniament de-a lungul a 
400 km

• întreținerea culturilor tinere pe 2000 de 
hectare

(Urmare din pag. I)

ce, față de numărul mare de 
tineri din comună este pe de
plin realizabil. S-a stabilit 
precis de unde se iau puieții, 
cine îi va transporta (10 tineri 
colectiviști conductori de ate
laje) și care e punctul de lu
cru. De mobilizarea tinerilor 
răspund secretarii organizații
lor de bază U.T.M., iar de a- 
sistența tehnică brigadierul 
silvic. Un alt exemplu. Prin
tre altele, tinerii din Luciu- 
Giurgeni s-au angajat sa în
trețină culturile de plopi pe 60 
de hectare. Pentru prașila unui 
hectar pe rînd (spațiul dintre 
rînduri se prășește mecanizat) 
este nevoie de 11-12 oameni 
într-o zi. Deci, pentru ca o 
prașilă să se termine într-o zi 
pe toate cele 60 de hectare 
(una în luna mai, alta în iu
nie și alta spre toamnă) va fi 
nevoie de aproximativ 650-700 
de tineri. Ținînd seama de nu
mărul mare al utemiștilor din 
comună, este foarte posibilă 
mobilizarea a 200-250 de tineri 
pe zi pentru ca o prașilă să fie 
gata in trei zile.

Am ajutat organizațiile 
U.T.M. să analizeze temeinic 
posibilitățile pe care le au — 
așa cum am arătat — să des
fășoare o intensă muncă po
litică în rîndul tinerilor, ex- 
plicîndu-le importanța acțiu
nii la care sînt chemați să 
participe, să organizeze bine 
activitatea brigăzilor utemis-

te de muncă patriotică, antre- 
nîndu-le totodată pe acestea 
într-o însuflețită' întrecere. 
Măsurile pe care le-am amin
tit pînă .acum se iau de către 
fiecare organizație U.T.M. în 
parte. Aceste măsuri s-au im
pus (ele fiind solicitate de ti
neri) ca să se știe precis ce 
trebuie făcut, cîte forțe sînt 
necesare și să se stabilească 
responsabilități concrete.

Acum lucrările sint in toi 
și roadele au ?i început să se 
arate. Pentru, ca toate' obiecti
vele să fie îndeplinite și depă
șite, biroul Comitetului regio
nal U.T.M. București a mai 
stabilit ca, împreună eu repre
zentanții ocoalelor silvice, co
mitetele raionale U.T.M. să a- 
nalizeze lunar modul cum se 
îndeplinesc angajamentele și 
șă ia măsuri concrete prin 
care să ajute organizațiile 
U.T.M. în buna desfășurare a 
acțiunilor de muncă patrioti
că. Comitetul regional U.T.M. 
București, în colaborare cu 
specialiști de la D.R.E.F., va 
organiza consfătuiri în diferi
te raioane, va îndruma și aju
ta munca tinerilor și a tehni
cienilor silvici pe șantierele 
importante. La încheierea a- 
cestui semestru, se va analiza 
stadiul înfăptuirii angajamen
telor luate în cinstea zilei de 
23 August și se vor stabili 
măsurile necesare pentru ca în 
toamnă să se poată realiza în 
întregime obiectivele prevăzu
te pentru anul în curs.SILVIU DUMITRESCU 

antrenor de atletism

O zi 
11,15;

Ex-

Fabrica de medicamente 
„Fiola" din Capitală pro
duce o gamă bogată de in
jecții apoase și uleioase. 
Ing. chimist Tatiana Tomuț 
din laboratorul de analize 
în timpul analizei iotome- 
trice a substanței active 
din soluția injectabilă a vi

taminei PP

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), Miorița (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 
rămîne oamenilor : Bucegi (10; 
12; 16; 18,15; 20,30), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
ca leii: Festival (9; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
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- 
cinații: 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- 
daiUan — cinemascop: Lumi
na (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Valea vulturilor : Union (16; 
18,15; 20,30). Funtik și 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
tuni ; Oameni și măști; Cîn- 
tec rus în Scandinavia ; Delta 
necunoscută; Galeria naționa
lă ; Supărare ; Știință și 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 (15; 17 ; 19; 21).

Vi-1 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). Io- 
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).

care întregul colectiv a desfășurat-o anul 
trecut.

„Factorul de bază care a determinat rezul
tatele obținute anul trecut — spunea cu acest 
prilej tovarășul Pavel Nemeth, directorul în
treprinderii — îl constituie creșterea produc
tivității muncii. Sporul de peste 2,1 la sută 
față de prevederile planului, reprezintă o 
creștere de 18 la sută față de realizările medii 
ale anului precedent. Complexul de măsuri 
luate, eforturile colectivului au fost îndrep
tate cu mai mult succes spre introducerea și 
aplicarea tehnicii noi, mecanizarea unor ope
rații la sectorul de finisaj, fapt care a dat 
posibilitatea ca procesul de producție să se 
desfășoare în mod ritmic0.

Preocuparea colectivului întreprinderii a 
fost îndreptată anul trecut și spre lărgirea 
gamei sortimentelor, „colecția" uzinei îmbo- 
gățindu-se astfel cu încă 15 modele noi de 
mobilă. Dintre acestea, camerele combinate 
„Lucia" I și II Silvia" I și II, garniturile 
pentru hol „Verona" I și II se bucură de bune 
aprecieri din partea cumpărătorilor. Acordînd 
o deosebită atenție organizării mai bune a 
procesului de producție s-a urmărit ca ma
terialul lemnos să fie cît mai judicios folosit. 
S-a aplicat cu deplin succes procedeul de fo
losire a deșeurilor recuperabile prin elimina
rea pierderilor din rebuturi și remanieri, 
economiile înregistrate prin reducerea prețu
lui de cost fiind de peste 1 360 000 lei. Bene
ficiile obținute se cifrează la 1 668 000 lei.

Ca și în toate unitățile industriale din țară, 
constructorii de mobilă de la IPROFIL „Teh
nica lemnului' privesc realizările dobîndite 
anul trecut scrutînd viitorul. Pentru îndepli
nirea sarcinilor sporite din acest an (produc
tivitatea muncii va crește cu 18 la sută) au 
fost luate măsuri care să asigure îndeplinirea 
cu succes a angajamentelor cu care colecti
vul se pregătește să intîmpine cea de a XX-a 
aniversare a Eliberării patriei. Piesele mă
runte (rozete. butoane, cepuri etc.) se execută 
acum mecanizat. Operația de îmbinat și apli
cat furnir estetic se face mecanizat. La presa 
hidraulică, la formarea parchetelor s-a intro
dus un dispozitiv care permite o creștere a 
productivității muncii cu peste 30 la sută- 
Unor dispozitive și instalații mecanizate, care 
și-au găsit aplicare în 1963, li s-au adus îm
bunătățiri. Aceasta a permis ca pe primele 
două luni ale anului planul producției globale 
să fie depășit cu 1,37 la sută.

Organizația U.T.M. dovedește și în acest an 
preocuparea pentru ca tinerii să-și însușească 
cit mai temeinic noile tehnologii de fabricație 
Paralel cu munca de antrenare cît mai ac
tivă a tineretului în procesul de producție, 
organizația U.T.M. desfășoară o susținută ac
tivitate pentru mobilizarea acestora la acțiu
nile de ridicare a calificării. Experiența celor 
care de curînd au primit diploma de fruntaș 
în întrecerea socialistă pe anul 1963, este larg 
popularizată, prin forme multiple. Iar roadele 
tinon asemenea acțiuni își găsesc concretiza
rea în numărul tot mai mare de tineri care 
alături de ceilalți muncitori au fost distinși 
în primele două luni ale anului Cu titlul de 
evidențiat în întrecerea socialistă.

Primind diploma, în aplauzele călduroase 
ale celor prezenți, tovarășul Ion Tunase, pre
ședintele comitetului sindicatului a spus, 
printre altele : „Sintem mîndri de distincția 
acordată. Ne vom strădui ca la rezultatele 
obținute pînă acum să adăugăm noi și impor
tante succese în_ producției «* r

Promovarea 
tehnologiei 
moderne

(Urmare din pag. I) 
realizat un dispozitiv pentru centrarea corectă a 
șarjelor de cauciuc, care a dus la reducerea pro
centului de deșeuri cu peste io la sută. Numai 
colectivul acestui atelier, prin reducerea consumu
lui specific de amestec prevulcanizat, a obținut 
economii de peste 164 000 lei. Și exemplele pot 
continua.

Rezultatele bune obținute anul trecut au mo
bilizat și mai activ colectivul nostru în întrecerea 
socialistă, stimulînd inițiativa creatoare, interesul 
pentru descoperirea și valorificarea a noi și impor
tante rezerve interne. Pe perioada care s-a scurs 
din acest an planul producției globale a fost de
pășit cu 7,2 la sută, cel al producției-marfă cu 
11,1 Ia sută, iar productivitatea muncii a cunos
cut o creștere de 5,4 la sută față de sarcina pla- 
nincata.

Astfel, s-au obținut succe
se în ce privește calita
tea și scurtarea termenelor lu
crărilor de finisaj". Tovarășul 
Pănescu Vasile a propus, ținînd 
seama de specificul muncii în 
construcții, să se organizeze cel 
puțin o dată pe trimestru „Ziua 
secretarilor din construcții", la 
care să fie convocați secretari 
ai comitetelor și birourilor 
U.T.M. de pe toate șantierele 
regiunii, să fie invitați tovarăși 
de la grupele de proiectare și 
D.S.A.P.C.

In conferință s-au stabilit 
sarcini concrete privind activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
diferite ramuri ale economiei. 
Organizațiilor U.T.M. din între
prinderile constructoare de. ma
șini și de prelucrare a metalu
lui, îndeosebi de la uzinele 
„Steagul Roșu“, „Tractorul" din 
Brașov, „Independența" Sibiu, 
Uzina mecanică Mîrșa — le re
vine sarcina de a mobiliza ti
neretul la îmbunătățirea para
metrilor tehnico-economici ai 
produselor, la perfecționarea 
tehnologiei de fabricație; celor 
din ramura chimiei și gazului 
metan de a ajuta tinerii să-și 
sporească aportul la folosirea 
din plin a instalațiilor existen
te, încadrarea în parametrii 
proiectați la noile obiective 
puse în funcțiune, pentru lăr
girea gamei de sortimente și 
asimilarea de noi produse chi
mice. Organizațiile U.T.M. din 
industria ușoară și comerț vor 
trebui să antreneze tineretul la 
realizarea unei game bogate de 
sortimente, calitativ superioaie, 
la cunoașterea preferințelor 
consumatorilor și deservirea 
lor exemplară. Organizațiile 
U.T.M de pe șantierele de con
strucții au în I°r sarcina 
de a mobiliza tinerii la realiza
rea ritmică a planului, la darea 
în folosință în termen a obiec
tivelor aflate în construcție, 
economisirea unor cantități în
semnate de materiale, îndeo
sebi metal și cherestea, la îm
bunătățirea calității execuției 
și finisajului construcției. Or
ganizațiile din întreprinderile 

forestiere vor trebui să dea 
mai multă atenție îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale ale 
tinerilor în vederea sporirii 
contribuției lor la folosirea ra
țională a capacității utilajelor 
din dotare și obținerea unor 
indici, superiori de utilizare a 
masei lemnoase.

S-âu stabilit astfel prin da
rea de seamă, prin discuțiile 
purtate de numeroși . delegați 
căile prin care tineretul își 
poate aduce aportul la rezol
varea principalelor sarcini ce 
stau în fața tuturor tinerilor 
din industrie, chemați ca sub 
conducerea și îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, să contribuie la îndepli
nirea ritmică lună de lună, la 
toți indicatorii a planului de 
producție în toate întreprinde
rile, la îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea producti
vității muncii, reducerea prețu
lui de cost și realizarea de e- 
conomii, la îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate 
de colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

★
Conferința a făcut și o cu

prinzătoare analiză a activită
ții organizațiilor U.T.M. din 
agricultură, popularizînd expe
riența pozitivă a organizațiilor 
U.TJML din gospodăriile agrico
le colective, G.A.S. și Ș.M.T., 
stabilind măsurile ce se cer 
luate pentru a spori aportul ti
nerilor la dezvoltarea și întări
rea economico-organizatorică a 
unităților agricole socialiste din 
regiune.

tn cuvîntul său, delegatul 
Gheorghe Depner a împărtășit 
pe larg experiența organizației 
U.T.M. în mobilizarea tinerilor 
din G.A.C. Jibert pentru a_și 
aduce prin muncă o contribuție 
însemnată la obținerea unor 
producții agricole sporite, ară- 
tînd că „încă de la începutul 
anului comitetul U.T.M. s-a 
preocupat să facă cunoscute ti- 
nerilor sarcinile de producție ; 
a invitat pentru aceasta pre

ședintele, inginerul gospodăriei 
pentru a expune care sînt sar
cinile gospodăriei colective, în 
scopul de a fi bine cuoscute de 
utemiști". Explicația succeselor 
obținute, vorbitorul o vedea în 
preocuparea permanentă față 
de munca fiecărui tînăr, în ac
tivitatea educativă desfășurată, 
în calificarea tinerilor, îmbogă
țirea cunoștințelor lor agroteh
nice prin învățămîntul agrozoo
tehnic, serile de calcul, schim
burile de experiență organi
zate etd. ;

Despre contribuția tinerilor 
la înflorirea G.A.C., a vorbit 
în conferință și invitatul Ilie 
Căpățînă, președintele G.A.C. 
din Hălchiu : „Noi, spunea tov. 
Căpățînă, avem peste 180 ute- 
miști, cuprinși în 11 organiza
ții U.T.M. din brigăzi, și putem 
spune că ne mîndrim cu tine
retul nostru1'. Vorbitorul a îm
părtășit din experiența condu
cerii G.A.C. din Hălchiu în pro
movarea tinerilor în munci de 
răspundere în cadrul gospodă
riei, despre specializarea tine
rilor cu ajutorul celor 6 cercuri 
de învătămînt profesional, des
pre participarea tinerilor la 
manifestări cultural-educative 
și muncă patriotică.

O parte din delegați printre 
care Flentea Teodor, de la 
G.A.S. Sibiu au vorbit despre 
sarcinile ce revin tinerilor din 
gospodăriile de stat: „în vede
rea rezolvării sarcinilor pri
vind creșterea producției vege
tale, executarea tuturor lucră
rilor agricole, fertilizarea solu
lui în raport cu cerințele dife
ritelor culturi, organizația 
U.T.M. a mobilizat pe mecani
zatorii utemiști să execute lu
crări de calitate, în timpul op
tim. Tinerii au fost antrenați în 
întrecerea socialistă cu obiec
tive precise iar cei ce au cîști
gat întrecerile pe campanii a- 
gricole au fost stimulați. Aceas
ta a dus la participarea cu elan 
a tinerilor noștri la îndeplini
rea sarcinilor de producție.

Inginerul Nicolae Minoiu de 
la Stațiunea hortiviticolă — 
Blaj a vorbit, de asemenea, 

despre contribuția tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan ale stațiunii. „Rezultatele 
bune obținute — arată tovară
șul Minoiu — se datoresc unei 
intense munci politice-edu- 
cative desfășurate în mod con
tinuu cu tineretul. Astfel, ține
rea lunară a adunărilor gene
rale U.T'M., frecventarea cu re
gularitate a învățămîntului po^ 
litic U.T.M., studierea presei, 
cuprinderea tuturor tinerilor la 
învățămîntul agro-zootehnic, 
dezbaterea sarcinilor de pro
ducție ce revin tinerilor din 
planul unității cu participarea 
specialiștilor din conducerea 
stațiunii — toate au ajutat la 
mobilizarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor de plan”.

Traian Armeanu, secretarul 
comitetului U.T.M. de la S.M.T. 
Agnita și alți vorbitori s-au re
ferit pe larg la contribuția pe 
care și-o pot aduce în conti
nuare tinerii din S.M.T. pentru 
obținerea unor recolte sporite, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție ale gospodăriilor 
agricole colective și de stat.

Conferința a recomandat co
mitetelor regional și raionale 
U.T.M. să acorde pe mai de
parte și mai mult sprijin or
ganizațiilor U.T.M. de la sate, 
pentru a pune în centrul preo
cupării lor mobilizarea întregu
lui tineret la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de produc
ție, la întărirea economică a 
gospodăriilor colective, înde
plinirea sarcinilor care stau în 
fața tuturor lucrătorilor din 
G.A.S. și S.M.T.

★
Pe cuprinsul regiunii Brașov 

își desfășoară activitatea un 
număr mare de școli de 8 ani, 
medii, profesionale și tehnice, 
două institute de învățămînt 
superior în care învață 190 000 
elevi și 4 000 studenți. Atît 
în darea de seamă cît și 
în discuțiile purtate s-a a- 
preciat că, deși s-au înregistrat 
rezultate bune în raport cu anii 
precedenți privind mobilizarea 
tineretului la învățătură, există 
încă numeroase posibilități, ac

tivități educative nu îndeajuns 
folosite, care pot ridica pregă
tirea profesională pe o treaptă 
calitativ superioară.

Lucrările conferinței ca și 
darea de seamă au prilejuit 
o dezbatere largă și a altor 
probleme privind activitatea 
organizațiilor U.T.M. a tinere
tului din regiunea Brașov. A 
fost evidențiată tradiția fru
moasă a muncii patriotice a ti
neretului, arătîndu-se că numai 
în anul 1963 tinerii din regiu
nea Brașov au trimis oțelăriilor 
patriei aproape 15 000 tone me
tale vechi și și-au adus con
tribuția la lucrările de con
strucții social-culturale, la în
treținerea spațiilor verzi, a 
drumurilor, amenajarea bazelor 
sportive simple, înfrumusețarea 
orașului, aducînd economii de 
peste 6 milioane lei. S-ău sta
bilit totodată sarcinile pentru 
viitor.

De asemenea, s-a analizat pe 
larg în conferință contribuția 
adusă de organizațiile U.T.M. 
la educarea tineretului, la for
marea și dezvoltarea trăsături
lor moralei înaintate, a atitu
dinii socialiste față de muncă: 
„Ceea ce caracterizează pe ti
nerii din regiune romîni, ma
ghiari și germani — este devo
tamentul nemărginit față de 
partid, participarea conștientă 
și înflăcărată ' la desăvîr- 
șirea construcției socialismului, 
hotărîrea de a-și închina toată 
energia și puterea de muncă 
înfloririi necontenite a patriei" 
— s-a spus în conferință.

S-au popularizat cele mai 
bune metode folosite — la în
vățămîntul politic, în adunările 
generale, în organizarea timpu
lui liber — pentru cunoașterea 
de către tineri a politicii parti
dului, a realizărilor regimului 
democrat-popular.

De multă atenție s-a bucurat 
în cadrul lucrărilor conferinței 
cuvîntul unor invitați.

★

In încheierea lucrărilor con
ferinței, întîmpinat cu entuzia
ste aplauze, a luat cuvîntul to

varășul Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M.

După ce a transmis Confe
rinței regionale U.T.M. Brașov, 
și prin delegații la conferință 
tuturor organizațiilor UXM. 
din regiune, minunatului tineret 
al regiunii, salutul C. C. al 
U.T.M. și urări ca sub condu
cerea partidului în anii care 
urmează tinerii șă obțină noi 
succese pe drumul dezvoltării 
continue a industriei, agricul
turii și științei în patria noastră 
socialistă, tovarășul Virgil Tro
fin a subliniat principalele sar
cini ce stau în fața organizației 
U.T.M., a tineretului regiunii 
Brașov; „Comitetul regional 
U/T.M. va trebui să studieze cu 
mai multă atenție experiența 
bună din munca organiza
țiilor U.T;M. din industrie în 
privința mobilizării tineretu
lui la îndeplinirea planu
lui și să facă din această 
experiență un bun al tuturor 
organizațiilor U.T.M. Este ne
cesar, de asemenea, ca organi
zațiile U.T.M. să se ocupe mai 
bine de mobilizarea tineretului 
la întrecerea socialistă, să ajute 
pe tinerii din fiecare secție să 
cunoască, lună de lună, ce pro
bleme se ridică în secția respec
tivă pentru hma următoare, 
să-și ia angajamente care pri
vesc problemele de fond ale 
muncii din secția respectivă, 
realizarea și depășirea acelor 
indicatori de plan unde se 
simte mai mult nevoie, îmbu
nătățirea calității, reducerea 
prețului de cost — și să urmă
rească permanent îndeplinirea 
acestor angajamente, să stimu
leze, să evidențieze și să popu
larizeze pe cei mai buni tineri 
în întrecere și metodele lor de 
muncă. l<u trebuie să uităm — 
a spus tovarășul Trofin — că 
noi ne-am propus ca într-o pe
rioadă scurtă de timp să aju
tăm pe fiecare utemist să de
vină evidențiat și apoi fruntaș 
în producție.

Vorbitorul s-a referit pe 
larg la conținutul activității 
organizațiilor U.T.M. în spriji
nul ridicării calificării profe

sionale, la căile de întărire a 
disciplinei în producție, la sar
cinile specifice tineretului din 
diferitele ramuri ale industriei, 
la organizarea timpului liber al 
tineretului.

Referindu-se la sarcinile ti
nerilor din agricultură tovară
șul Virgil Trofin a spus: „Este 
bună experiența despre care 
s-a vorbit în conferință. Va 
trebui ca și în G.A.C. să mer
gem mai consecvent pe linia de 
a folosi asemenea forme de or
ganizare, de mobilizare mai 
concretă, mai efectivă a tinere
tului la realizarea sarcinilor 
de producție. Mai multă aten
ție va trebui să acordăm mo
bilizării tineretului la însușirea 
cunoștințelor agrozootehnice. 
Să ne ocupăm mai bine de ti
nerii care lucrează în sectorul 
zootehnic, de munca în acest 
sector, să-i înarmăm pe tineri 
cu cunoașterea tuturor elemen
telor științifice necesare pentru 
a obține o producție sporită de 
lapte, carne etc. Să ne ocupăm 
mai mult de organizarea timpu
lui liber al acestor tineri, de 
ridicarea nivelului lor cultural, 
educativ.

Toată atenția va trebui să o 
acordăm, de asemenea, în vii
tor îmbunătățirii muncii orga
nizațiilor U.T.M. din G.A.S. și 
S.M.T."

Tovarășul Virgil Trofin s-a 
ocupat în continuarea cu- 
vîntului său de munca în 
școli și institute de învățămînt 
superior, insistînd asupra ne
cesității îmbunătățirii pregătirii 
tuturor elevilor și studenților, 
asupra folosirii unor metode 
specifice, adecvate vîrstei și 
preocupării fiecărei categorii 
de tineri.

Vorbitorul a expus apoi sar
cinile ce stau în fața organi
zației U.T.M. privind îmbună
tățirea muncii politice și ideo
logice în rîndul tineretului 
pentru dezvoltarea sentimentu- 
lului de dragoste Țață de patria 
socialistă, cultivarea trăsături
lor morale și de caracter spe
cifice tînărului înaintat al so
cietății noastre, precum și sar

cinile ce stau în fața organi
zațiilor de tineret din între
prinderi, unități agricole socia
liste, școli și facultăți privind 
organizarea instructivă, plăcută 
a timpului liber al tineretului. 
Prezentînd sarcinile ce stau în 
fața noului organ ales privind 
îmbunătățirea stilului de muncă 
tovarășul Virgil Trofin a spus 
în încheierea cuvîntului său : 
„Aș vrea să exprim convinge
rea Comitetului Central al 
U.T.M. că organele și or
ganizațiile U.T.M. din regiunea 
Brașov, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
în perioada care urmează vor 
obține rezultate și mai bune în 
toate sectoarele de activitate. 
Vă urez în numele C. C. al 
U.T.M. succese mari în munca 
nobilă de educare, de formare 
comunistă a tinerei generații; 
pentru a crește în regiunea 
Brașov tineri minunați, devo
tați trup și suflet patriei noas- 
stre socialiste, cauzei socialis
mului și comunismului, devo
tați trup și suflet Parti
dului Muncitoresc Romîn care 
conduce cu înțelepciune po
porul nostru din victorie în 
victorie".

★

Conferința a adoptat cu a- 
plauze îndelungi o telegramă 
adresată C.C. al P.M.R., tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în care participanții la con
ferință s-au angajat, în numele 
tuturor tinerilor din regiunea 
Brașov să participe cu toată 
capacitatea și priceperea lor, 
cu entuziasm și abnegație la 
îndeplinirea mărețelor angaja
mente luate de oamenii muncii 
din regiune în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, mulțumind astfel pre
țuirii și grijii pe care partidul 
o poartă tinerei generații.

★
In prima ședință de lucru. 

Comitetul regional Brașov al 
U.T.M. a ales ca prim-secre- 
tar pe tovarășul Cornel Șandru.

NICOLAE DRAGOȘ
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La 24 martie au început 
dezbaterile generale în 
cadrul Conferinței Nați

unilor unite pentru comerț și 
dezvoltare.

Primul vorbitor a fost se
cretarul general al Conferin
ței, Râul Prebisch. Au luat a- 
poi cuvintul Carlos Lleras, șe
ful delegației Columbiei și 
Maurice Brasseur, ministrul 
comerțului exterior și asisten
ței tehnice din Belgia.

Sintetizînd punctele princi
pale expuse în raportul său 
intitulat „Spre o nouă politică 
comercială în vederea dezvol
tării “, distribuit anterior dele- 
gaților, dr. Prebisch a decla
rat în esență că, dat fiind 
mijloacele tehnice și materiale 
de care dispune în prezent o- 
menirea este un non sens ca 
majoritatea țărilor în curs de 
dezvoltare să se zbată în mi
zerie, boli și ignorantă. Toc
mai pentru a le sprijini sub
stanțial în efortul lor de a de
păși această situație intolera
bilă, țările industrializate tre
buie să-și aducă aportul la eli- 
mjnarea acelor măsuri care 
dezavantajează țările în curs 
de dezvoltare în relațiile lor 
comerciale externe.

Raportorul a subliniat, tot
odată, importanța care trebuie 
acordată participării țărilor 
socialiste la comerțul interna
țional, ca urmare a succeselor 
obținute de aceste țări în dez
voltarea multilaterală a eco
nomiei lor.

Șeful delegației columbiene, 
Carlos Lleras, s-a referit în
deosebi la măsurile pe care le 
consideră necesare în vederea 
unei integrări economice gene
rale

Columbia consideră că^mâ- 
surile destinate unei mai pu
ternice integrări a comerțului 
mondial trebuie să se bazeze 
pe principiul solidarității, dat 
fiind faptul că este necesar să 
se dea un viguros impuls dez
voltării țărilor rămase In 
urmă. Procesul integrării eco
nomice generale nu trebuie sâ 
însemne o concentrare cres- 
cîndă a bogăției și veniturilor 
în mîinile unor națiuni, ci el

trebuie să se manifeste prin- 
tr-o repartiție mai satisfăcă
toare pentru marea majoritate 
a populației globului. Confe
rința noastră — a încheiat de
legatul columbian — trebuie să 
contribuie la lămurirea acestei 
noi politici care este necesară, 
să-i fixeze căile cele mai clare 
și să creeze mijloacele adec
vate în vederea dezvoltării.

Ministrul comerțului exteri
or al Belgiei, Maurice Bras
seur. ultimul vorbitor al șe
dinței de dimineață, a luat 
cuvintul atit în numele celor 
șase țări ale Pieței comune, 
cit și al țării sale. Ministrul 
belgian a declarat că, pe plan 
economic, interesul comun 
cere ca toate țările lumii să 
participe intr-adevăr la schim-

De lâ trimisul special 
al

burile internaționale. Recu
noscând faptul că țările în 
curs de dezvoltare n-au bene
ficiat pe deplin de resursele 
lor economice, deoarece spo
rirea cantitativă a exporturi
lor lor a fost însoțită de o re
ducere a prețurilor plătite de 
țările industrializate, mini
strul belgian a declarat câ ță
rile Pieței comune sînt favo
rabile, în principiu, unei sta
bilizări a prețurilor produse
lor primare la un nivel satis
făcător de remunerator penrru 
țările producătoare. Dacă ță
rile participante la conferință 
vor fi de acord asupra acestui 
principiu — a spus el — vom 
fi întreprins o acțiune impor
tantă în direcția cea bună, El 
a adăugat totodată, că orice 
stabilizare a prețurilor are, e- 
vident limitele sale.

Vorbind despre politica co
mercială a Belgiei față de ță
rile în curs de dezvoltare, 
Maurice Brasseur a spus că 
Belgia este Interesată în dez-

voltarea colaborării economice 
cu celelalte țâri, făcînd în a- 
cest sens sugestii privind cre
area unui mecanism de asigu
rare și credit internațional, 
destinat să susțină exporturile 
țarilor în curs de dezvoltare. 
O astfel de organizație — a 
spus el — ar putea avea ca 
membri atît țări dezvoltate, 
cît și țări mai puțin dezvol
tate.

El a propus, de asemenea, 
instituirea unui sistem de asi
gurare pentru capitalurile par
ticulare investite in țările în 
curs de dezvolt
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LONDRA. — La Universitatea 
Cambridge a avut loc timp de trei 
zile o originală manifestare publi
că organizată de Asociația studen
țească pentru Națiunile Unite, 
care reunește grupuri de studenți 
din universitățile engleze .

Printre vorbitorii la aceste „dez
bateri" consacrate situației inter
naționale a fost G. H. Hosking 
conducătorul grupului de studenți 
reprezentînd poziția la O.N.U. a 
delegației R. P. Romine. In cu
vintul său Hosking a arătat că 
R. P. Romină, consideră că misi
unea O.N.U. este de a promova 
principiile coexistenței pașnice și 
ale dezvoltării unei colaborări 
multilaterale între state.

G. H. Hosking a scos 
dențâ poziția țârii noast 
privește dezvoltarea relaf

rea 
țul
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liscută la conferința Națiunilor 
e pentru comerț și dezvoltare 
Ia Geneva.

DALLAS. — La numai pa
tru zile după ce a acceptat 
să-l înlocuiască pe Melvin 
Belli drept principal apărător 
al lui Jack Ruby, avocatul 
Percy Foreman din Houston, a 
anunțat luni că a renunțat la 
sarcina lui, „întrucît prea 
multe persoane sînt amesteca
te în acest caz". Intr-o decla
rație făcută reprezentanților 
presei, Foreman a spus că fa
milia lui Ituby se amestecă în 
acțiunile avocaților și că el 
„nu dorește să reprezinte cinci 
sau șase persoane".

După cum transmite agenția 
France Presse, sora lui Ruby 
a cerut lui Foreman să renun
țe la orice legături cu presa,

atitudine considerată de avo
cat „cu totul greșită*.

DALLAS — Ziarul „Dal’.as 
News“ relatează că Biroul fe
deral de investigații cerce
tează reclamația inginerului 
James Cunningha, fost jurat 
în procesul lui Jack Ruby, care 
a primit scrisori de amenin
țare îndată după pronunțarea 
sentinței împotriva lui Ruby. 
Săptămîna trecută agenți ai 
F.B.I.-ului au arestat două fe
mei care ai* proferat prin te
lefon amenințări la adresa 
guvernatorului statului Texas, 
John Connally, în legătură cu 
condamnarea lui Ruby.

Limburg și Frankfurt pe Mein
BONN 24. (Agerpres). — La 

Limburg (R.F.G.) continuă dezba
terile în procesul principalilor vi- 
novafi de executarea planului 
hitlerist de eutanasie „T-4", care 
a dus la exterminarea a 200 000 
de alienați mintali și bolnavi 
incurabili din Germania în timpul 
celui de-al doilea război mondial.

In cursul ședinței de luni, Hans 
Hefelmann, unicul acuzat care a 
compărut în acest proces, a dat 
noi amănunte în legătură cu pla
nul de eutanasie „T-^u.

După cum relatează agenția 
France Presse, Hefelmann a arătat 
că în cadrul operațiunii „T-ț" ar 
fi fost uciși „numai" 60 000 de 
alienați mintali, iar 10 000 au fost 
victimele unor măsuri speciale 
hotărîte de către unii gauleiteri.

Acuzatul a arătat, de aseme
nea, că primele experiențe de 
eutanasie au avut loc la închi
soarea din Brandeburg unde, în 
prezența medicului personal al lui 
Hitler, Brandt, și a altor medici 
și funcționari naziști, printre Care 
și dr. Werner Heyde, patru deți
nuți au fost uciși prin gazare cu 
oxid de carbon.

După cum subliniază Trance 
Presse, Hefelmann a declarat că 
între 22 și 24 aprilie 1941 a avut 
loc la Berlin o reuniune a unor 
căpetenii naziste, printre care 100 
de procurori generali și președinți 
de tribunal, precum și medici. Ei 
au fost puși la curent cu acțiunea 
„T-4u. Nimeni dintre cei prezenți 
a arătat Hefelmann, nu a protes
tat împotriva acestui plan consi- 
derîndu-l inspirat de motive „me
dicale" și „etice"., Finanțarea pen
tru început a acțiunii se făcea dim 
trezoreria specială a partidului 
național-socialist.

Viitoarea audiere a fost fixată 
pentru 2 aprilie.

FRANKFURT 24 (Ager
pres). — în cadrul dezbateri
lor procesului intentat celor 22 
de SS-iști, foști gardieni și 
medici ai lagărului a'e concen
trare de la Auschwitz, au fost 
citați noi martori ai acuzării 
care au vorbit despre ororile 
din lagăr.

Primul a vorbit Hugo Peter 
Breiden din Stuttgart-Bad- 
Cannstatt, fost deținut în la
găr, care a adus din nou grave 
acuzații lui Boger, unul dintre 
acuzații aflați în boxă, Brei
den a vorbit despre metoda de 
tortură denumită „balansoar" 
și inventată d'e Boger. El a fost 
bătut și torturat pînă și-a 
pierdut cunoștința, după care, 
a fost închis în „bunker“ unde 
prizonierii trebuiau să stea 
ceasuri întregi în picioare. 
Breiden a declarat că toate a- 
cestea s-au datorat faptului că 
a intervenit pe lîngă un gar
dian SS pentru a permite 
unui deținut polonez să-și re
vadă mama aflată în afara la
gărului.

A urmat la bară colonelul 
olandez de infanterie marină 
Anton Franz van Velsen, fost 
deținut în lagăr, care a vorbit 
despre atrocitățile comise în 
lagărul de la Auschwitz unde, 
numai îritr-o singură noapte, 
au fost uciși 1184 de deținuți. 
Velsen a arătat că pe timpul 
cît acuzatul Franz Hof man era 
șef al lagărului, aproximativ 
30 000 de persoane au fost ga
zate.

Un alt deținut, Sebastian 
Kronauer, a relatat că Oswald 
Kaduk, aflat printre cei 22 de 
acuzați, a spînzurat 11 prizo
nieri.

Dezbaterile continuă.

N. PLICEA

sprijinit propunerea sovietică 
referitoare la crearea „umbre
lei racheto-nucleare“, che
mând totodată pe membrii Co
mitetului să examineze în mo
dul cel mai serios această 
problemă.

Delegații Angliei, S.U.A. și 
Italiei, referindu-se la acea
stă propunere a reprezentan
tului Indiei, au afirmat că 
proiectul sovietic 
unele „neclarități" 
cesta nu poate fi examinat a- 
tîta timp cît nu vor fi eluci
date „neclaritățile" amintite.

Delegatul R.P. Bulgaria, Lu- 
kanov^ a criticat poziția pe 
care s-au situat puterile occi
dentale, care, potrivit declara
ției sale, tinde să tergiverseze 
soluționarea problemei dezar
mării.

Ultimul a luat cuvintul 
S. K. Țarapkin, reprezentan
tul U.R.S.S. care a atras aten
ția membrilor comitetului asu
pra cuvîntării delegatului In
diei. După cum a subliniat el, 
delegatul Indiei apreciază exa
minarea neîntîrziată a propu
nerii sovietice privind „um
brela racheto-nucleară*, drept 
o posibilitate de a impulsiona 
tratativele privind dezarmarea 
și de a obține rezultate con
crete în lucrările Comitetului.

Următoarea ședință a Comi
tetului a fost fixată pentru 
data de 26 martie.

GENEVA 24 (Agerpres). — 
In ședința din 24 martie a 
Comitetului celor 18 state de 
la Geneva au avut loc dezba
teri pe marginea problemei 
dezarmării generale și totale. 
Primul a luat cuvintul mini
strul afacerilor externe al 
Braziliei, Araujo Castro care 
și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu faptul că în ca
drul lucrărilor comitetului ce
lor 18 nu se ajunge la rezul
tate concrete pozitive. Potrivit 
părerii delegatului Braziliei, 
Comitetul ar trebui să se o- 
cupe de extinderea Tratatului 
de la Moscova și asupra expe
riențelor nucleare subterane. 
El a propus totodată încheie
rea unui pact de neagresiune 
cu participarea tuturor țărilor 
lumii. In încheierea cuvîntării 
sale, Araujo Castro a relevat 
din nou caracterul pozitiv al 
propunerii privitoare la crea
rea unui fond special în urma 
reducerii cheltuielilor militare, 
care să fie orientat în direc
ția sprijinirii țărilor în curs 
de dezvoltare.

Delegatul Indiei, Trivedi, 
care a luat apoi cuvintul, a

R. S. CEHOSLOVACĂ. Scenă din opereta „Lysistrata 
Gherase Dendrino, la Teatrul muzical din Ostrava.

PARIS. — Delegația Univer- 
iății-București, condusă de 
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Reprezentantul Angliei a 
declarat în cursul ședinței că 
guvernul britanic nu recu
noaște dreptul Comitetului de 
a adopta hotărîri in privința 
Rhodesiei de sud și a refuzat 
să participe la vot. Rezoluția 
a fost adoptată cu o majorita
te de 18’ voturi și 5 abțineri.

XEW YORK. — Comitetul 
special O^N.U. însărcinat cu 
cercetarea politicii de apart
heid a guvernului Republicii 
Sud-Africane a aprobat un 
raport în care recomandă 
Consiliului de Securitate să 
ceară' să se pună capăt fără 
întirriere persecutării judi
ciare a adversarilor politicii 
de<epariheid din R.SA.

Dacă guvernul Republicii 
Sud-Africane nu va îndeplini 
urgent această cerere, se ara
tă fai raport Consiliul de 
Securitate va trebui să aplice 
tapetriva aceste-, țări sarx- 
țtzri pe baza Cartei OJÎ.U.

CxniTOl «xdal OJf.U. 
eh-.yA, de asetaecea. Consi
liul de Securitate, aă ceară 
amnistierea tuturor deținuți- 
tor"politici din R.SA.

încheierea vizitei

președintelui

de Gauile
PARIS 24 (Agerpres). — Pre

ședintele de Gaulle s-a înapo
iat marți la Paris, după vizita 
oficială tăcută în Mexic și tur
neul în departamentele fran
ceze de peste mări — Guade
lupa, Guyana franceză si Mar- 
tinica.

Agențiile de presă amintesc 
că în Martinica și în Guade
lupa au avut loc în timpul vi
zitei președintelui de Gaulle 
manifestații în favoarea 
nomiel Antilelor. Agenția 
relatează, reierindu-se la 
autorizate, că în timpul 
zențej sale în Guyana 
ceză, de Gaulle a vizitat 
de amplasare a unei stații de 
lansare a rachetelor cu rază 
lungă de acțiune, pe care auto
ritățile franceze intenționează 
să le construiască pînă în 1970 
în cadrul 
forței de

Pentru 
vocală o , 
de Miniștri în cadrul căreia de 
Gaulle urmează să prezinte o 
dare de seamă asupra vizitei 
făcute. Agenția France Presse 
precizează că următoarea călă
torie a șefului stalului francez 
va avea loc în toamnă cînd el 
va vizita mai multe țări din 
America Latină.

auto- 
U.P.I. 
surse 
pie
ii an- 
locul

planului de creare a 
șoc.
miercuri a fost con- 
ședință a Consiliului

ELVEȚIA. Prima coloană de au tomobile trecînd prin tunelul- 
Saint-Bernard, deschis recent în Alpi.șosea

nou tensiune
la Nicosia

(Agerpies). — 
din Nicosia al 

rela-

NICOSIA 24 
Corespondentul 
agenției France Presse 
tează ca începînd de luni sea
ra la Nicosia tensiunea a cres
cut din nou. Forțele de poliție 
ale ciprioților greci și-au inten
sificat activitatea de suprave
ghere de-a lungul „liniei verzi" 
ce separă cele două comunități 
din capitala Ciprului și de în
tărire a fortificațiilor.

Agenția France Presse rele
vă că trupele britanice au fost 
puse în stare de alarmă pen
tru a interveni în eventualita
tea unor noi schimburi de 
focuri în momentul cînd vor 
transfera forțelor O.N.U., împu
ternicirile de menținere a or di
nei.

De asemenea, agenția citată 
arată câ secretarul general al
O. N.U., U Thant, l-a chemat 
luni seara de urgență la Gene
va pe observatorul său perso
nal în Cipru, P. Spinelli. Tot
odată, U Thant a avut o între
vedere cu generalul locotenent
P. S. Gyani, comandantul for
ței O.N.U. în Cipru, cu care a 
discutat problema desemnării 
Iul Sakari Toumioja (Finlanda)

NEW YORK. — în orașul 
Jacksonville (statul Florida) 
s-au produs luni incidente ca 
urmare a unor puternice de
monstrații de stradă organi
zate de populația de culoare 
în semn de protest împotriva 
politicii rasiste a primarului 
Hydon Burns. După cum 
transmite agenția Associated 
Press, răspunzînd ordinului 
primarului, poliția a arestat 
aproximativ 200 de negri. 
Grupuri de polițiști au pă
truns în sediul filialei Aso-

Demonstrație
studențească la Seul

SEUL 24 (Agerpres). — 3 000 
de studenți sud-coreeni din 
universitățile capitalei au luat 
parte la demonstrația de pro
test împotriva tratativelor ce 
au loc în prezent la Tokio în 
vederea normalizării relațiilor 
japono-sud-coreene. Demon
stranții s-au îndreptat spre 
clădirea Adunării Naționale 
unde au cerut ca șeful parti
dului de guvemămînt, Kim 
Chong Pil, să fie rechemat.de 
la Tokio. Ei purtau pancarte 
pe care era scris imperialiști 
japonezi, lisați-ne în pace !*, 

eu trădătorii națio
nali*. Mai multe sute de poli
țiști au bara: drumul oerJcn- 
stranților. V-ienUi au început 
să arunce cu pietre și să înlă
ture baricadele. Polițiștii au a- 
runcat asupra demonstranților 
grenade cu gaze lacrimogene^ 
30 de studenți au fost răniți, 

'. iar alte cîteva sute eu fost a- 
' restați.

După cum apreciază cores
pondentul agenției Associated 
Press la Saigon, aceasta a fost 
cea mai puternică demonstra
ție de la instaurarea la putere 
a lui Pak Cijan Hi, din luna 
mai 1961.

Agenția U.P.I. anunță că de
putății opoziției din parla
mentul sud-coreean (în total 
41) au hotărît că în cazul în
cheierii unui tratat cu Japo
nia își vor prezenta demisia.

După cum se știe, la Tokio 
au avut loc pentru prima oară, 
de la sfîrșitul celui de-al doi
lea război mondial, tratative 
pentru normalizarea relațiilor 
între Japonia și Coreea de 
sud. In spatele așa-zisei nor
malizări a relațiilor se ascund 
însă tratative pentru realiza
rea unei alianțe militare care

antifasciști
24 (Corespondentul 
Giorgio Pastore,

reprezintă un pericol serios 
pentru pacea și securitatea în 
Asia de sud-est. In ultimele 
zile, îndată după sosirea re
prezentantului sud-ooreoan la 
Tokio, nu numai în Coreea de 
sud, dar și în Japonia, au a- 
vut și continuă să aibă loc, 
numeroase manifestări de opo
ziție față de aceste tratative.

ciației naționale pentru propă
șirea populației de culoare, 
unde au fost arestate aproxi
mativ 15 persoane.

In aceeași zi, rasiștii din 
Jacksonville s-au dedat Ia 
acte de terorism. O femeie 
neagră a fost ucisă de gloan
țe trase dintr-un automobil. 
In restaurantele și hotelurile 
situate în cartierul negrilor 
au explodat bombe. De ase
menea, în cursul incidentelor, 
care au avut loc în diferite 
cartiere, mai multe persoane, 
negri și albi, au fost rănite.

Tot luni, un mare număr de 
negri cărora li s-au alăturat 
mai mulți albi, au demonstrat 
în fața Capitoliului din Phoe
nix, cerînd adoptarea de că
tre Senatul statului Arizona a 
proiectului de lege cu privire 
la integrarea rasială în unele 
locuri publice. Proiectul, care 
a fost adoptat de Camera Re
prezentanților, este blocat în- 
tr-o comisie a Senatului. Ma- 
nitostanții au adus eu oi pa
turi d'e campanie și au decla
rat că vor ocupa culoarele 
Parlamentului statului pînă ce 
proiectul de lege va fi adoptat.
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R PARIS. — Tribunalul siguranței statului 'din Fran
ța a pronunțat sentința în procesul intentat membri
lor unui grup de oasiști. Conducătorul grupului, 
Henri d'Armaniaque, a lost condamnat, la 20 de ani 
închisoare. Ceilalți membri ai grupului au fost 
condamnați ia Închisoare pe termene Intre 7—18 ani.

KHARTUM. — Marți, la Khartum, capitala 
Sudanului, au Început tratativele dintre dele
gațiile Etiopiei și Somaliei, în vederea regle
mentării conflictului de frontieră dintre ele. 
Delegațiile sînt conduse de miniștrii de ex
terne ai celor două țări. Cuvintul de deschi
dere a fost rostit de Ibrahim Abboud, preșe
dintele Sudanului. Atit ministrul de externe al 
Somaliei, A. lssa, cit și cel al Etiopiei, Ketema 
Yifru, și-au exprimat dorința de a se ajunge 
la soluționarea conflictului pe calea tratative
lor.

In aceeași zi, ministrul informațiilor al Su
danului, Osman Mohammed Nasr, a declarat 
că guvernul sudanez întîmpină cu mare satis
facție convorbirile directe 
Etiopia, promițînd totodată 
nele sale oficii pentru ca 
fie Încununate de succes.

dintre Somalia și 
să facă uz de bu- 
aceste tratative să

GENEVA. — în urma noilor discuții pe care 
le-a avut la 24 martie cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant, Sakari Toumioja a accep
tat să preia funcția de mediator în Cipru

S-au declarat de acord cu această numire 
toate țările interesate (Cipru, Grecia, Turcia, 
și Anglia). t

BAGDAD. — Guvernatorul militar general al Ira
kului a dispus eliberarea unui alt grup de 200 de 
persoane arestate in legătură cu acțiunile militare 
care au avut Ioc In Kurdistan.

CIUDAD DE PANAMA, — Președintele Camerei 
de Comerț a statului Panama, Roberto Eisenman, 
care s-a înapoiat în (ară după o vizită de o lună 
în Japonia, unde a condus o delegație a cercurilor 
de afaceri din țările America Centrale, a declarat 
că cercurile industriale japoneze și-au exprimat in
teresul față de posibilitatea construirii unui al 
doilea Canal Panama.
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ca mediator al O.N.U. în Cipru. 
După întrevederea cu coman
dantul iorței O.N.U. în Cipru, 
secretarul general al O.N.U. 
l-a primit pe Sakari Toumioja.

Din Nicosia se anunță că atît 
președintele Makarios cît și vi
cepreședintele Kuciuk, s-au 
declarat de acord cu propune
rea secretarului general al 
O.N.U., U Thant, de a desemna 
drept mediator în Cipru pe 
Sakari Toumioja.

Sakari Toumioja este o per
sonalitate cunoscută, întrucît 
începînd din 1948 el a ocupat 
diferite posturi de răspundere 
în cadrul O.N.U.

în Finlanda el a ocupat în 
mod succesiv posturile de șef 
al Departamentului Ministeru
lui Finanțelor, ministru de fi
nanțe, guvernator al Băncii fin
landeze, ministru al comerțului 
și industriei, ministru al afa
cerilor externe și postul de 
prim ministru în anii 
1954.

In 1956, candidînd 
postul de președinte al 
del, Sakari Toumioja a 
învins de președintele Kekko
nen.

1953—

pentru 
Finlan- 

fost

ROMA 
Agerpres, 
transmite) •. Marți au avut loc 
la Roma o serie de manifestări 
în cadrul cărora s-au comemo
rat luptele din 1944 ale parti
zanilor italieni împotriva tru
pelor naziste și fasciste. In 
1944, naziștii au împușcat 325 
de ostateci italieni în locul 
cunoscut sub numele de 
„Fosse Ardeatine". Marți, 
populația Romei i-a comemorat 
pe martiri. Pe străzile orașu
lui și în cartiere au avut loc 
manifestații locale și mitinguri. 
La unele întreprinderi, printre 
care „Romana Gas“ și „Ste- 
fer“ s-a încetat lucrul, pentru 
ca muncitorii să poată partici
pa la acțiunile comemorative.

De dimineață a avut loc o 
manifestare oficială la care au 
participat președintele republi
cii, Antonio Segni, primul mi
nistru, Aldo Moro, și alte per
sonalități. Consiliul comunal 
al Romei a ținut o ședință ex
traordinară în cadrul căreia 
s-au comemorat 20 de ani de 
la asasinarea luptătorilor anti
fasciști.

Marți după-amiază a avut 
loc pe străzile orașului o ma
nifestație care a pornit de la 
Poarta San Paolo, unde a avut 
loc atunci adunarea primului 
nucleu de partizani din Roma, 
pînă la Fosse Ardeatine unde 
se află mormîntul victimelor 
nazismului.

I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I 
a

BONN. — Eyrus Vance, secretar de slat adjunct 
la Ministerul Apărării al S.U.A., care efectuează o 
vizită In R. F. Germană, a fost primit luni după- 
amiază de ministrul apărării al R. F. Germane, Kai 
Uwe von Hassel. In timpul întrevederii, au fost 
abordate o serie de probleme militare de interes 
comun.

ROMA. — Agenția France Presse anunță că între 
3 și 10 aprilie, ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Giuseppe Saragat, va vizita Republica Arabă 
Unită și Iranul, la invitația guvernelor celor două 
țări.

WASHINGTON. — Casa Albă a anunțat că mi
nistrul adjunct de finanțe al S.U.A., Henry Fowler, 
și-a prezentat luni demisia, președintelui Johnson, 
Demisia a fost acceptată.

După cum transmite agenția U.P.I., Fowler, care 
a fost numit în această funcție de fostul președinte 
Kennedy, era unul dintre principalii consilieri gu
vernamentali în problemele politicii financiare. 
Agenția amintește că Fowler este al patrulea mem
bru al fostei „echipa Kennedy* care demisionează, 
înaintea sa, au mai demisionat purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Pierre Salinger, consilierul special al 
președintelui, Theodore Sorensen, și consilierul Ar
thur Schlesinger.

CAIRO. — Aii Sabri, președintele Consiliu
lui executiv al R.A.U. a fost însărcinat de pre
ședintele Nasser cu formarea noului guvern 
egiptean.

BAGDAD. — Agenția M.E.N. anunță că la 
Bagdad a lost dată publicității hotărîrea ge
neralului guvernator al Irakului privitoare la 
ridicarea sechestrului asupra proprietății con
ducătorului kurzilor, Mustafa Barzani și a u- 
nui număr de 404 reprezentanți ai populației 
kurde. După cum se menționează în hotărîre 
„motivele care au determinat punerea sehes- 
trului, nu mai există".
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BAMAKO. — La 23 martie, președintele 
Republicii Mali — Modibo Keita, s-a îna
poiat în patrie din călătoria pe care a făcut-o 
în Niger,
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