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 acă colindăm țara, 

odată cu această 
primăvară atît de 
mult așteptată, de 
la un capăt la al
tul aflăm pretu
tindeni roadele 

muncii patriotice, făcută cu 
entuziasm și hărnicie de 
tînăra noastră generație. Le 
aflăm înscrise în oțelul in

candescent de la Reșița și 
Hunedoara pentru făurirea 
căruia tinerii au colectat 
și trimis oțelăriilor lungi gar
nituri de vagoane încărcate cu 
metal vechi; în miile de pomi 
orînduiți de-a lungul șosele
lor, sau simetric așezați pe 
pante de deal cu un an în 
urmă încă pleșuve ; în firul 
verde și plăpînd răsărit pe te
renuri dăruite agriculturii prin 
muncă entuziastă ; le întîlnim 
în fiecare oraș sau sat ce de* 
vin pe zi ce trece mai fru
moase.

Și toate acestea dacă le-am 
exprima cu ajutorul cifrelor ar 
trebui să începem înscriind în 
bilanțul realizărilor din anul 
1963 cele 260 000 tone de meta
le vechi strînse și trimise de 
tineri oțelăriilor patriei, să con
tinuăm cu cele 5 700 de hecta
re împădurite, cu alte 24 000 
de hectare redate agriculturii 
de pe care anul acesta se va 
strînge prima recoltă... Pentru 
a se ajunge la ele însă, s-au 
adunat coloane lungi de alte 
cifre, fiecare însemnînd un 
efort, însoțit adeseori în cîn- 
tec de armonică, de voioșie, 
acea voioșie atît de proprie 
anilor tineri. Din București au 
pornit spre Reșița și Hune
doara 76 000 tone de metale 
vechi, cu 21 de mii mai mult 
decît angajamentul luat de ti
neri la începutul anului tre
cut ; 670 de hectare împăduri
te și alte 7 200 cu arboret tînăr 
au fost îngrijite de tinerii re
giunii Oltenia ; 4 600 de hec
tare redate agriculturii de ti
nerii regiunii București ; 3 300 
de cei ai regiunii Ploiești, 3 100 
de tinerii gălățeni. Prin succe
sele obținute anul trecut și-au 
înscris numele în rîndul evi- 
dențiaților în munca patrioti
că tinerii din raionul Beiuș 
care au împădurit o suprafa
ță de 100 hectare și au îngri
jit arboretele de pe 2 400 de 
hectare; tmerii din orașele

Ploiești și Cîmpina, care au 
colectat și trimis oțelăriilor 
17 000 și respectiv 12 000 tone 
de metale vechi.

Toate aceste realizări ca și 
multe altele aduc mărturia 
unei munci depusă de tineret 
cu dragoste și convingere.

Este firesc deci ca acele or
ganizații U.T.M. și tineri care 
s-au evidențiat în munca pa
triotică să se bucure de toată 
cinstea și prețuirea. Pentru re
zultatele obținute în mobili
zarea tinerilor la muncă pa
triotică în anul 1963, Biroul 
C.C. al U.T.M. a acordat „Di
ploma de Onoare a C.C. al 
U.T.M.“ organizației orășenești 
U.T.M. București, organizații
lor regionale ale U.T.M. Bucu
rești, Crișana, Dobrogea, Ga
lați, Oltenia și Ploiești, mai 
multor comitete raionale și 
orășenești U.T.M. Numeroase 
organizații de bază U.T.M. 
care s-au evidențiat în acțiu
nile de muncă patriotică au 
fost stimulate, au primit pre
mii constînd în materiale și 
echipament cultural și sportiv. 
Aproape 3 200 tineri fruntași 
în munca patriotică vor pleca 
în frumoase excursii prin 
țară organizate special pentru 
ei. „Diploma de Onoare a C.C. 
al U.T.M-. stimulentele acor
date organizațiilor de bază, 
tinerilor fruntași, angajează 
totodată la o activitate și mai 
rodnică, o muncă mai bine or
ganizată în scopul obținerii 
unor succese și mai însemnate.

Anul acesta poporul nostru 
sărbătorește cea de-a XX-a 
aniversare de la Eliberarea pa
triei. Angajamentele luate de 
tineri pentru desfășurarea u- 
nor largi acțiuni de muncă pa

triotică se înscriu alături de 
celelalte angajamente luate de 
oamenii muncii în cinstea 
măreței sărbători pentru în
florirea și întărirea continuă a 
patriei noastre socialiste.

însuflețiți de dorința de a 
întîmpina ziua de 23 August 
cu un bilanț cît mai bogat de 
realizări și pe frontul muncii 
patriotice, tinerii își stabilesc 
obiective concrete de lucru, își 
iau angajamente mobiliza
toare.

Și în acest an unul din o- 
biectivele importante ale mun
cii patriotice îl constituie co
lectarea metalelor vechi — 
pîinea oțelăriilor patriei. Cer- 
cetînd cu ochiul bunului gos
podar rezervele existente în 
întreprinderi și în afara lor, 
tinerii sînt hotărîți să trimită 
oțelăriilor — ca pe o carte de 
vizită a hărniciei — cantități 
și mai mari de fier vechi.

Tncepînd cu primele zile ale 
primăverii și pînă în toamnă 
tîrziu munca frumoasă și no
bilă de plantare a pomilor, în 
scopul refacerii și dezvoltării 
patrimoniului forestier, îl 
cheamă pe tînăr să se alinieze 
de-a lungul șoselelor, să se în
drepte spre dealuri și munți 
pentru a-i îmbrăca în haina 
viitoarelor păduri. în această 
acțiune, o importanță deose
bită o are plopul hibrid. în 
anul 1964, sectorului de eco
nomie forestieră îi revine sar
cina de a planta, numai în ali
niamente, cel puțin 600 000 de 
plopi pe circa 3 000 km lungi-
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Au mai primit steagul

de întreprindere fruntașă 
pe țară in întrecerea 
socialistă pe anul 1963
• Exploatarea minieră Lupeni
• Combinatul de industrializare

a lemnului din Tg. Jiu
• Direcția regională a navigației 

civile Galați
• Institutul de proiectări

pentru industria chimică anorganică
• Uzinele de piese auto Colibași

• „Foarte bine" și 
„Excepțional"! Două 
calificative ce nu se 
pot obține decît prin 
strădanie, perseverență 
și talent. Primind a- 
ceste calificative la 
mai mult de jumătate 
din proiectele execu
tate în anul trecut, lu
crătorii Institutului de 
proiectări pentru in
dustria chimică anor
ganică și metale nefe
roase (IPRAN), și-au 
văzut strădaniile, per
severența și talentul 
răsplătite din plin: ei 
au primit Steagul roșu 
și diploma Consiliului 
Central al Sindicatelor 
de institut fruntaș în 
întrecerea socialistă 
pe ramura de proiec
tare.

Vrednicul colectiv a 
obținut în anul trecut 
succese deosebite. Ter
menul de execuție a

fiecărui proiect a fost 
scurtat în medie cu 
mai mult de 13 zile, 
prețul de cost pe ora 
de proiectare s-a redus 
cu 12,8 la sută. Sțră- 
duindu-se să adopte în 
lucrările lor soluții 
constructive cît măi 
economicoase, proiec- 
tanții au creat posibi
litatea eliberării unor 
fonduri echivalente cu 
construcția a 750 de 
apartamente.

• Colectivul de 
muncă al Direcției re
gionale a navigației 
civile Galați a primit 
vtneri Steagul roșu și 
Diploma de întreprin
dere fruntașă pe ra
mura respectivă în în
trecerea socialistă pe 
țară, acordate de Con
siliul Central al Sindi
catelor, pentru realiză
rile deosebite obținute 
în 1963.

Ca‘ urmare a moder
nizării porturilor și 
extinderii mecanizării, 
lucrătorii regionalei au 
realizat anul trecut o 
depășire a planului de 
producție cu 6,8 la 
sută, manipulînd cu 
74 000 tone mai multe 
mărfuri decît prevede
rile planului. In același 
timp au fost făcute 
economii la prețul de 
cost tn vuloare de a- 
proape 6 milioane lei 
și înregistrate benefi
cii de peste 7 000 000.

Realizările de la în
ceputul acestui an și 
pînă acum sînt un im
bold în munca între
gului colectiv pentru 
îndeplinirea planului 
și a angajamentului 
luat în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

(Agerpres)

In laboratorul de botanică al 
Institutului agronomic din Ti

mișoara
Foto: O. PLECAN

Telegramă
Celui de al XXI-lea Con
gres al Partidului Comu

nist din Olanda

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a- 
dresează un călduros salut 
frățesc delegaților la cel de-al 
XXI-lea Congres al P. C. din 
Olanda.

în cei 45 de ani de la în
ființarea sa, P. C. din Olanda 
a militat neobosit pentru mă
reața cauză a clasei munci
toare, pentru apărarea intere
selor și drepturilor democra
tice ale întregului popor olan
dez.

Vă urăm, dragi tovarăși, 
noi succese în întărirea con
tinuă a partidului dv., în lupta 
pentru pace, democrație și 
progres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI

MUNCITORESC ROMÎN

Festivalul continuă
Tradiționala întrecere artistică 

a elevilor și studenților școlilor 
și institutelor de artă continuă cu 
febrilitate.

In studioul Radioteleviziunii, 
în Sala mică a Palatului, în sala 
Dalles, în studioul Conservatorului, 
într-una din marile săli de expo
ziții din Capitală sute de elevi și 
studenfi, demonstrează în fața 
publicului și a juriilor, alcătuite 
din remarcabili reprezentanți ai 
artelor muzicale, plastice, teatrale 
și coregrafice din țara noastră, 
roadele strădaniilor depuse de-a 
lungul unor ani de studii pentru 
însușirea măiestriei artistice.

După concertul simfonic de 
marți seara cu care orchestra 
Conservatorului bucureștean a

inaugurat marea competiție artis
tică, festivalul ka înregistrat 
în primele trei zile o se
rie de interesante manifestări 
muzicale printre care s-au remar
cat recitatele de muzică instru
mentală susținute de elevii unor 
școli muzicale medii și de 8 ani 
din București, Cluj, Iași, Sibiu, 
Bacău, Constanța, Tg. Mureș și 
alte orașe.

In cursul zilei de joi a avut loc 
vernisajul expoziției cu lucrări de 
artă plastică și decorativă execu
tate de elevii și studenții școlilor 
și institutelor de artă plastică. 
Expoziția va fi deschisă pînă în 
ziua de 5 aprilie.

Cele mai multe evenimente au 
fost înscrise pe agenda celui de-al

6-lea Festival republican în cursul 
zilei de ieri : un recital de muzică 
de cameră susținut de studenții 
Conservatorului „C. Porumbescu", 
un recital de muzică instrumenta
lă susținut de elevii școlilor de 8 
ani de muzică din Buzău, Focșani, 
București (nr. 3 și nr. 5), Bîrlad, 
Oțelul Roșu, Sighet, Satu Mare, 
Slatina, Reghin, Cluj, Giurgiu și 
ai Școlii medii din Craiova, un 
recital de muzică instrumentală 
dăruit de elevii școlilor medii de 
muzică din București, Timișoara, 
Brașov, un spectacol de balet ofe
rit de elevii școlilor medii de co
regrafie din București și un recital 
de muzică instrumentală și vocală 
susținut de studenții Conservato
rului de muzică din Iași.

Scenă din recitalul de balet 
prezentat de elevii școlilor de 
cor eg rai ie din București și 

Cluj
Foto: EMIL COJOCARU
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Cursuri de specializare
Intre 30 martie și 5 aprilie 

1964, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Industriei Metalur
gice organizează la București 
un curs pentru ridicarea ni
velului profesional și organi
zatoric al responsabililor cu 
învățămintul din peste 80 de 
mari întreprinderi.

In programul cursurilor sînt 
incluse prelegeri despre meto
dica predării, organizarea și 
îndrumarea cursurilor profe
sionale de scurtă durată din

întreprinderi. Se prevăd, de 
asemenea, instructaje privind 
modul de organizare a practicii 
In producție a elevilor din 
școlile profesionale, tehnice și 
tehnice de maiștri. Cu acest 
prilej va avea loc și un schimb 
de experiență pe tema pregă
tirii cadrelor de muncitori, 
tehnicieni și maiștri în între
prinderile industriei metalur
gice și constructoare d'e ma
șini.

(Agerpres)

A

întreprinderile fruntașe 
împărtășesc din experiența lor in:

Folosirea procedeelor 
avansate de extracție
Cînd din calendarul anului 

1963 a căzut și ultima filă, cele 
mai multe brigăzi de mineri de 
la Exploatarea minieră Lupeni 
înscriau pe graficul de produc
ție importante depășiri de plan. 
Printre cei care au obținut re
zultate deosebite, se aflau mi
nerii din brigăzile conduse de 
Sabin Ghioancă, care au scos 
peste plan 2 485 tone cărbune, 
Petre Constantin cu 2 168 tone, 
Ion Ghioancă cu 1521 tone. 
Centralizate, toate aceste depă
șiri arată că harnicii mineri de 
aici au extras în anul 1963, 
peste prevederile planului, 
53 000 tone cărbune.

Succesele în întrecerea so
cialistă, obținute anul trecut, au 
la bază preocuparea permanen
tă a întregului colectiv pentru 
introducerea și extinderea teh
nicii noi în abataje, folosirea 
unor metode avansate de ex
tracție. Munca manuală a fost 
înlocuită tot mai mult cu o se
rie de mașini de mare randa
ment. în abatajele frontale, ex
ploatarea cărbunelui se face a- 
cum numai cu mijloace meca
nizate. Introducerea havezelor, 
a combinei de mină, folosirea 
armării metalice, iată o parte 
din zestrea tehnică cu care sînt 
dotate acum toate sectoarele 
de la această exploatare carbo
niferă. Minerii de aici au do

vedit iscusință în folosirea cît 
mai deplină a utilajelor, a me
todelor și procedeelor avansa
te de lucru. Cu chibzuință bu
nului gospodar ei au cîntărit 
încă de la începutul anului tre
cut posibilitățile, rezervele de 
la fiecare loc de muncă. La 
sfîrșitul anului, din galeriile 
armate metalic, ei trimiseseră 
la suprafață o cantitate de 
84 000 tone cărbune peste ceea 
ce își propuseseră să realizeze.

Tăierea cărbunelui cu com
bine și pluguri, extinderea ar
mării metalice au dus la spori
rea randamentului :• pe post, la 
economisirea unei însemnate 
cantități de material lemnos, la 
reducerea continuă a prețului 
de cost. La sectorul III, de pil
dă, pe fiecare post s-a extras 
cu 5,8 la sută mai mult cărbu
ne, prețul de cost scăzînd cu 
11,92 lei pe tonă.

Eforturile depuse de harnicii 
mineri au fost răsplătite. Pe 
pieptul unui număr de 703 mi
neri strălucește azi steluța de 
„fruntaș în întrecerea socia
listă" pe anul 1963. La secto
rul III fiecare al doilea munci
tor este purtător al acestei dis
tincții. Multi dintre ei sînt ti-

ALEXANDRU IANCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Primăvară-n Cișmigiu

Semănatul culturilor de primăvară
• Pînă în prezent, în regiu

nea București au fost însă- 
mînțate cu mazăre, ovăz, sfe
clă de zahăr, floarea-soarelui, 
legume și plante furajere pes
te 58 000 ha, ceea ce reprezin
tă aproape o treime din în
treaga suprafață rezervată 
culturilor din epoca I.

Cele mai întinse suprafețe 
au fost însămînțate în raioa
nele Fetești, Slobozia și Urzi- 
ceni, unde colectiviștii și lu
crătorii din gospodăriile de

stat au început lucrările din 
primele zile călduroase ale 
primăverii,

• Spre a se recupera întâr
zierea lucrărilor agricole cau
zată de timpul nefavorabil, 
colectiviștii din regiunea Ol
tenia au trecut la însămînța- 
rea culturilor din prima ur
gență.

Pînă în prezent G.A.C. din 
Cerătu, Giurgița, Urzica Mare 
și Băilești au semănat cu ma

zăre circa 100 de hectare. în 
ultimele zile, însămînțările de 
primăvară au început și în 
raioanele Calafat, Corabia și 
Vînju Mare.

• Timpul frumos din ulti
mele zile a favorizat începe
rea lucrărilor agricole de pri
măvară în majoritatea gospo
dăriilor de stat din țară.

O atenție deosebită se a- 
cordă executării lucrărilor 
de menținere a apei în sol și

însămînțării culturilor de pri
măvară. După datele Trustu
lui central Gostat, pînă în 
seara zilei de 26 martie au 
fost grăpate aproape 200 000 
ha ogoare de toamnă din cele 
peste 640 000 ha. planificate.

Concomitent cu grăpatul a- 
răturilor de toamnă a început 
să se lucreze într-un ritm tot 
mai viu la însămînțatul cul
turilor de primăvară. Pînă la 
aceeași dată, gospodăriile de 
stat au însămlnțat o suprafa
ță de aproape 26 000 ha cu 
mazăre, ovăz și culturi fura
jere.

(Agerpres)

n. 1QS3, Combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Tg. Jiu s-a aflat in cel de al 
doilea an de la intrarea în 
funcțiune cu întreaga capa
citate. Eforturile noastre au 
fost îndreptate spre obține- 

rea unei înalte productivități a muncii 
pentru a atinge, în toate secțiile și la 
toate agregatele, capacitatea proiectată.

Paralel cu acestea, muncitorii, tehni
cienii și inginerii noștri au depus efor
turi susținute pentru a obține din a- 
ceeași cantitate de masă lemnoasă; mai 
multe produse și de calitate superioară. 
Datorită acestor preocupări, colectivul 
nostru a obținut în anul 1963 realizări 
de seamă: planul producției globale a

Valorificarea 
superioară 

a masei 
lemnoase

fost îndeplinit în proporție de 110,5 la 
sută, iar al producției marfă in propor
ție de 106 la sută; în același timp s-au 
realizat economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 1 447 000 lei.

La baza acestor realizări a stat în pri- ? 
mul rînd creșterea productivității mun
cii. Datorită aplicării la timp a măsuri
lor tehnico-organizatorice preconizate — 
în anul 1963 productivitatea muncii a 
crescut cu 19,3 la sută față de realizările 
anului anterior. Aceasta a permis ca în 
toate secțiile și fabricile combinatului să 
atingem — și chiar să depășim— capa
citățile prevăzute în proiect. ♦

O contribuție însemnată în obținerea 
rezultatelor amintite au adus-o și tine
rii care, în aproape toate fabricile com
binatului, formează majoritatea munci
torilor. Organizația U.T.M., îndrumată 
de comitetul de partid, a pus in centrul 
preocupărilor sale antrenarea tuturor ti
nerilor la întrecerea socialistă pe bază 
de angajamente concrete. Un merit al 
organizației U.T.M. îl constituie faptul 
că anul trecut a reușit să antreneze în 
întrecerea socialistă circa 930 de tineri 
din care, în fiecare lună, au fost decla
rați evidențiați peste 200. Este o mîndrie

ing. NICOLAE SPERDEA 
director al Combinatului 

de industrializare a lemnului- 
Tg. Jiu

(Continuare în pag. a lV-a)

La gurile Dunării a început 
campania, pescuitului de pri
măvară. Colectivul secției Sf. 
Gheorghe a întreprinderii pis
cicole Sulina, a pescuit cu 
setcile și carmacele primele 
cantități de scrumbii de Du
năre și sturioni.

în vederea actualei campa
nii de pescuit, colectivul în
treprinderii piscicole din Su
lina s-a pregătit din timp. Au 
fost revizuite și reparate toa-

te_uneltele pescărești, au fost 
confecționate altele noi. De 
asemenea, au fost puse la 
punct ambarcațiunile, pontoa- 
nele dormitor și cabanele de 
la punctele piscicole. Măsuri 
corespunzătoare au fost luate 
și pentru aprovizionarea pes
carilor cu materialele și ali
mentele necesare, precum și 
pentru desfășurarea unei va
riate activități cultural-edu
cative.

(Agerpres)
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e aflăm în plină 
desfășurare a eta
pei a Il-a (faza 
raională) a celui 
de al VII-lea con
curs ai formațiilor 
artistice de ama

tori.
In regiunea Galați își veri

fică măiestria artistică 1 456 
formații muzicale, coregrafice, 
brigăzi artistice de agitație, la 
care se adaugă numeroși so
liști vocali, instrumentiști și 
dansatori, din cadrul așeză
mintelor culturale, sindicatelor 
și cooperativelor meșteșugă
rești. Din cei 35 497 artiști a- 
matori din regiunea noastră, 
majoritatea sînt tineri munci
tori din întreprinderile orașe
lor, din G.A.S.-uri și S.N.T.- 
uri sau tineri colectiviști. For
mații corale de prestigiu ca 
acelea de la Combinatul side
rurgic, Complexul c.F.R. și în
treprinderea de textile, toate 
din Galați, Uzinele Progresul- 
Brăila, căminele culturale

Rîmniceni, Băleni, Jirlău, Măi- 
cănești — sînt alcătuite din 
mulți tineri al căror aport 
este bine cunoscut.

Vestiții dansatori din Năru- 
ja, Spulber, Mera, Soveja, I- 
vești, Gemenele și Băleni sînt 
tineri înzestrați care au învă
țat să interpreteze cu virtuo
zitate suite coregrafice din 
folclorul local.

Tot tineri sînt și cei care al
cătuiesc brigăzile artistice de 
agitație de la Șantierul naval- 
Galați, T.R.C L.-Brăila, G.A.S.- 
Odobești, cooperativele „Pro
ducția1'-Brăila, „Avîntul"-Foc
șani, precum și cele din ca
drul' căminelor culturale Su- 
țești, Buciumeni, Braniștea, 
Bățașești etc. Departe de. a e- 
puiÂa bilanțul valorilor — am 
citat numai cîteva formații ar
tistice de amatori fruntașe, 
pentru a argumenta că pre
zența tinerilor este valoroasă.

Printre numeroșii artiști a- 
matori, - sînt și creatori de 
valori artistice. Un nume

„Muncă bună, voie bună" 
— așa se intitulează noul 
program al brigă'-’i artistice 
de agitație din satul Cuvin, 

raionul Lipova

Foto: AGERPRES

bine cunoscut la noi este 
cel al tinerei Mărica Sușu, 
din comuna Năruja, raio
nul Focșani. Interpretă talen
tată (în prima etapă a con
cursului a obținut premiul I 
pe regiune), Mărica este crea
toare de cîntece și versuri cu 
specific vrîncenesc, Cintecele 
sale au început să circule și să 
fie preluate de soliști din co
munele învecinate („Vrîncean 
sînt, mă știe-o lume", „Năru- 
ja-i comuna mea" și „Peste 
vîrfuri de pădure" sînt cîteva 
din creațiile sale ce se bucură 
de o largă popularitate). Lina 
Potop, o tînără de 21 de ani 
din Valea Sării, este, de ase
menea, o prezență interesantă 
în rîndurile creatorilor ama
tori: Și repertoriul său este 
străbătut de autenticitatea fol- ■ 
clorică. „Putnă» drăgulița 
mea" și „Ce ffumoasă-i Vran- 
cea noastră" sînt creații ca- 
re-i aparțin (text și muzică) și 
pe care le interpretează cu o 
mare sensibilitate.

Colectivista Tudorița Coman 
din Vîrt.eșcoi este o bună 
interpretă de muzică populară 
iar Pavel Cătănoiu din Spul
ber este un virtuos buciumaș. 
Marin Petrina, Roșu Veronica 
și Doscar Gheorghe, tineri 
muncitori de la întreprinderea 
textilă Galați, interpretează 
cu succes inspiratul cîntec de 
brigadă. „La braț cu 20 de pri
măveri". La fel de cunoscute 
sînt și cele zece tinere 
(dintre care menționăm pe 
Marioara Tănase, Aneta Pa- 
raschiv și Teodora Apostola- 
che) care alcătuiesc brigad.a 
artistică de agitație a coope
rativei „Igiena" din Brăila.

în activitatea artistică de a- 
matori din regiunea noastră, 
tinerii se evidențiază și în ca
litate de instructori. Tînărul 
Vasile Paraschiv din Romanu 
este electrician. Dar după ore

le de producție, el devine 
textierul, interpretul și in
structorul brigăzii artistice de 
agitație din Romanu. Pasio
nați și cu posibilități veri
ficate ca instructori artistici 
sînt și utemista Ileana Popa, 
de la Combinatul de celuloză- 
Brăila, Vasile Costin din Foc
șani, Rădica Barbu din Bu- 
cești.

Interpreți sau instructori, 
tinerii se preocupă să-și 
dezvolte aptitudinile pre- 
gătindu-se necontenit. Ală
turi de organizațiile U.T.M., 
un sprijin deosebit este che
mată să-l dea în acest sens și 
Casa regională a creației popu
lare. Preocuparea permanentă 
a colectivului nostru s-a în
dreptat spre alcătuirea re
pertoriului. Formațiile ar
tistice au fost îndrumate 
să-și întocmească reperto
rii pe stagiune. Astfel, s-a 
reușit ca in toate raioa
nele conținutul repertoriului 
să fie inspirat din actualitate, 
să răspundă preocupărilor oa
menilor muncii de a îndeplini 
din ce în ce mai bine sarci
nile construcției socialismului. 
Rezultate deosebite pe linia 
orientării repertoriului — va
riat ca tematică și diferențiat 
pe centre metodice — au obți
nut raioanele Făurei, Brăila 
și Focșani. Sigur că rezolva
rea acestei probleme nu a 
fost chiar atît de ușoară. Cri
teriile de întocmire a. reper
toriului azi fost viu discutate 
cu instructorii artistici în ca
drul centrelor metodice și la 
seminariile raionale. De ase
menea, la casa regională a 
creației populare am organi
zat mese rotunde cu activul 
caselor de cultură în cadrul 
cărora am discutat aceeași 
problemă. Pentru îmbogățirea 
și împrospătarea continuă a 
repertoriului, Casa regională

a creației populare Galați și-a 
prevăzut un plan editorial 
concretizat prin lucrări care 
au intrat în circulație. Anul 
trecut s-au editat și difuzat în 
tiraj de masă culegerea de 
versuri „Slavă Republicii": 
culegerea de cîntece de masă 
„Cîntăm viața nouă", culege
rea literară „Pagini dunărene" 
și 12 texte pentru brigăzile 
artistice de agitație pe dife
rite teme. Anul acesta, a- 
vem, de asemenea, un plan 
editorial bogat din care 
menționăm: 3 culegeri li
terare „Pagini dunărene", cu
legeri de folclor literar, 
muzical și coregrafic din zo
nele folclorice ale regiunii, 20 
texte pentru brigăzile artistice 
de agitație, montaje literare 
și piese de teatru într-un act.

Dar, cu toate că în regiunea 
noastră există o frumoasă 
mișcare literară, nu întotdea
una ne-am preocupat să-i în
drumăm pe creatori spre rea
lizarea unor lucrări necesare 
și cerute de echipele artistice 
de amatori. în prezent, șe
dințele cercului literar gală 
țean se țin la sediul nostru. 
Deseori discutăm planul edi
torial, organizăm brigăzi de 
tineri scriitori care se docu
mentează în diverse sectoare 
de activitate. Roadele au și 
început să se întrevadă : un 
montaj literar și cîteva tex
te de brigadă. Recent și-a 
început activitatea și un ce
naclu muzical care și-a pro
pus ca o primă sarcină con
tribuția la îmbogățirea reper
toriului formațiilor artistice'.

Un alt obiectiv, permanent 
de altfel, pe care ne străduim 
să-l îndeplinim cu succes, 
este sprijinul dat creșterii și 
maturizării artistice a talen
telor artistice numeroase din 
regiunea noastră. Cu prilejul 
diferitelor faze ale concursu

lui s-au semnalat deficiențe 
privind calitatea > spectacole
lor. Analizele făcute după 
fiecare întrecere au scos la 
iveală și cauzele : preocuparea 
pentru creșterea numărului 
formațiilor artistice n-a fost 
susținută și de un sprijin co
respunzător dat calificării ti
nerelor talente. Pentru aceas
ta, o atenție deosebită o acor
dăm acum orientării activității 
instructorilor artistici. Ne preo
cupăm să întărim activitatea 
centrelor metodice, astfel ca 
acestea să devină microstu- 
diouri la fiecare centru de 
comună, unde artiștii amatori 
să aibă prilejul să se 
informeze cu cele mai recente 
probleme de specialitate, să 
asiste la spectacole model și 
să facă un larg schimb de o- 
piriîi. Pentru îmbunătățirea 
activității metodice, în cursul 
acestei luni, în orașele Galați, 
Brăila, Tecuci și Focșani își 
încep activitatea studiourile 
artistului amator. E adevărat 
că pînă în prezent n-am reu
șit să antrenăm un larg activ 
de colaboratori — oameni de 
specialitate de la instituțiile 
profesioniste care să se depla
seze și să acorde un sprijin 
calificat artiștilor amatori. 
Nădăjduim însă că în timpul 
cel mai scurt, vom remedia 
această deficiență.

Necesitatea creșterii calită
ții spectacolelor s-a impus cu 
prilejul numeroaselor con
fruntări cu publicul, din ce în 
ce mai exigent — și spre a- 
ceasta va trebui să se îndrepte 
întreaga noastră muncă me
todică.

GEORGE GENOHJ 
directorul Casei regionale 
a creației populare-Galați

PREGĂTIRI PENTRU 

COMEMORAREA 
A 75 DE ANI

DE LA MOARTEA
LUI MIHAIL EMINESCU
SUCEAVA (de la corespondentul 

»'«6tru)
In regiunea Suceava se fac in

tense pregătiri în vederea organi
zării unor acțiuni interesante, pri
lejuite de comemorarea a 75 de 
ani de la moartea lui Mihail Emi- 
nescu. Astfel, biblioteca regională 
pregătește tematica și întrebările 
unui concurs „Cine știe, răspunde" 
pe tema : „Să cunoaștem viața și 
opera lui M. Eminescu". Con
cursul va începe în curînd la 
toate bibliotecile raional© și comu
nale.

Muzeul regional va edita un 
pliant cu aspecte de la Casa 
memorială „Mihail Eminescu" din 
Ipotești, și peste 10 000 de vederi 
înfățișînd Casa memorială Mihail 
Eminescu și Bustul lui Mihail Emi- 
nescu din parcul din Botoșani. în 
toate centrele raionale se vor or
ganiza simpozioane pe tema „Mi
hail Eminescu, luceafărul poeziei 
rominești" și „Eminescu și genera
ția construcției socialismului". Cu 
concursul actorilor de la Teatrul 
Mihail Eminescu se vor organiza 
montaje literare închinate marelui 

' poet.

Noi lucruri
in Muzeul <!c artă

plasticâ din lp. Mureș

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru)

Muzeul de artă plastică din 
Tg. Mureș redeschis recent, 
prezintă iubitorilor de artă nu
meroase exponate noi. Mai 
multe colecții vechi al muzeu
lui au fost completate. Astfel, 
au fost achiziționate picturi în 
ulei de Gh. Petrașcu, Nicolae 
Tonitza, Corneliu Baba, Ale
xandru Ciucurencu, sculpturi 
de Dimitrie Paciurea, Ion Ja
lea, Boris Caragea, Balogh Pe
tru, lucrări de grafică de Eugen 
Popa și altele.

PREMIERE

ALE TEATRULUI DE ARTIȘTI AMATORI

BAIA MARE (de la coresponden
tul nostru).

De curînd, colectivul teatrului 
de artiști amatori din Satu-Mare a 
prezentat pe scena teatrului de 
stat din localitate două premiere : 
piesa „Chestiuni familiare" de Tal- 
vest și „Revederea" de H. Lovi- 
nescu. Pentru calități intepretative 
deosebite s-au evidențiat : Maria 
Bumbuluț, Cornelia Petrișor, Emi- 
lian Renga și alții, absolvenți ai

Școlii populare de artă, secția artă 
dramatică. Regia artistică este sem
nată de Gheorghe Matache, direc
torul Școlii populare de artă din 
Satu-Mare. Spectacolele vor fi pre
zentate și pa scenele cluburilor din 
întreprinderi și instituții. In curînd, 
tînărul colectiv artistic de amatori 
va prezenta încă două premiere : 
„Omul care a văzut moartea" de 
V. Eftimiu și „Plicul" de L. Re- 
breanu.

în biroul secretarului, pe o 
masă, sînt rînduite numeroase 
pachete cu cărți, volume de 
specialitate și beletristice. Des
tinația : bibliotecile personale 
ale tinerilor muncitori de la 
Uzinele „Electronica" din Ca
pitală. La „tranșportul“ de 
față recordul îl deține secția 
320. încă 75 de tineri de aici 
își formează astfel de biblio
teci personale.

...Despre „prietenii priete
nilor cărții" ne vorbește o tî
nără muncitoare din secția 
320, Doina Avachian :

„Deobicei se începe cu cî
teva cifre. Spunîndu-le, nu 
știu dacă o să pot demonstra 
convingător cum am ajuns la 
ele. Faptul că 120 din 152 de ti
neri sînt purtători ai insignei 
concursului „Iubiți cartea" 
trebuie pus în legătură nu nu
mai cu o serie de recenzii, seri 
literare, simpozioane, întîlniri 
cu scriitori etc., ci cu o sferă 
mai largă de preocupări. în 
acest sens trebuie să arăt că 
lucrul hotărîtor în formarea u- 
nui nou prieten al cărții este 
să-1 cunoști tu însuți pe aces
ta, să-i cunoști preferințele, 
dar și înlesnirile pe care un a- 
numit stadiu de lectură și în
țelegere i le permite. Nu pre
tind că lectura trebuie să în
ceapă numaidecît și neapărat 
cu o povestire sau o poezie, cu 
un volum de schițe etc. Este 
posibil să începi — pentru a-ți 
descoperi o pasiune — cu ori
ce : roman, poem, epopee etc. 
Eu știu însă, ca să dau 
un exemplu, cum s-a în- 
tîmplat cu Vasilica Ion. 
Ea a citit un roman și apoi 
s-a oprit. Pur și simplu refuza 
să mai citească .De ce? îi era 
greu șă întrebe pe cineva ceea

ce n-a înțeles și pînă cînd eu. 
împreună cu Turcoi Cornelia 
și Ioana Toma n-am insistat 
să discutăm despre eroii căr
ții, lucrurile au stat așa.

A trebuit să începem, desi
gur, cu simpla descriere a e- 
roilor. „pozitivi" și „negativi”, 
dar am ajuns să vedem, mai 
pe urmă, cum Vasilica Ion a- 
preciază singură faptele aces
tora, se entuziasmează de unul 
ori condamnă pe altul, are, cu 
alte cuvinte o atitudine față 
de universul unei cărți. Cînd 
ajungi să nu mai poți citi o 
carte fără să-ți formezi un 
punct de vedere nu te poți 
opri să nu-ți împărtășești gîn- 
durile altora, prietenii tăi (așa 
cum se întâmplă și după vizi
onarea pieselor de teatru, a 
filmelor, a spectacolelor de 
brigadă etc.),

Despre exemple de felul a- 
cestuia poate povesti oricine. 
Mai există însă și alte situa
ții, cînd prietenii cărților pot 
interveni la fel de simplu și 
direct, deși altele sînt dificul
tățile. Marius Baiu, un tînăr 
ajustor de 19 ani „nu avea 
timp să citească". Curios, avea 
chiar o bibliotecă personală, 
„așa, să fie frumos în casă“. 
Altfel, băiat inteligent, vesel, 
ba chiar „receptiv" la acele 
manifestări la care efortul lui 
era, într-un fel minim. Mer
gea la teatru, la film, asista 
la spectacolele brigăzii, într-un 
cuvînt îi plăceau spectacolele. 
Tocmai aici a și fost greuta
tea. Noi a trebuit să-i demon
străm că paginile unei cărți 
au ceva comun cu frumusețea 
spectacolului de teatru, nu
mai că trebuie să ai răbdare 
spre a descoperi asta. Pentru 
el, și pentru alții ca el, serile

literare, simpozioanele, întâlni
rile cu eroii cărților s-au do
vedit manifestări utile, înlo
cuind simplul îndemn, verbal, 
de a citi, cu recomandări mult 
mai argumentate.

în sfîrșit, iată o altă împre
jurare care mi se pare la fel 
de semnificativă. Fetele de la 
„dispecer" sînt cunoscute pen
tru interesul față de literatura 
clasică și universală. Ele ci
tesc foarte mult, au un bogat 
fond de lectură și, nu trebuie 
să mai spun, sînt purtătoare 
ale insignei. Organizăm cu a- 
jutorul lor (Cornelia Cîlmîc, 
Constanța Savu, Doina Tomes- 
cu) scurte informări, prezen
tări, recenzii, întocmite rezu
mativ dar în măsură să reco
mande convingător o carte 
sau alta.

Asemenea intervenții, dife
rențiate cum am văzut, ale 
prietenilor cărții n-au desigur, 
un caracter spontan,' întâmplă
tor. Ele sînt prevăzute în pla-

CĂRȚII
nul de muncă al comitetului 
U.T.M. pe secție, concretizate 
în diversele manifestări pe 
marginea unor cărți, sînt, 
apoi, complețate de activitatea 
bibliotecii de secție, de care 
răspunde un prieten al cărții 
ca Mihai Turtoi. Există și o 
comisie (Doina Avachian, Ion 
Mihail și Ionela Voinea) care 
alege cărțile pentru tinerii 
secției, din depozitul întreprin
derii sau din librării. Le ale
ge, adică știe ce cărți anume 
să ia, de multe ori încă din 
raftul librăriei, fixîndu-se cui 
va aparține ea.
...Tovarășa Avachian ne-a 

povestit de fapt numai cîteva 
situații în care ajutorul „prie
tenilor" cu insignă statorni
cește marea și durabila prie
tenie cu cartea. I-am cunos
cut pe unii dintre aceia des
pre care ne vorbise, și ei ne-au 
mărturisit că, într-adevăr, 
„prietenii cărții" pot contribui 
la formarea gustului pentru

lectură. Am avut însă prilejul 
să constatăm că — în ciuda 
rezultatelor bune obținute din 
împletirea ajutorului „indivi
dual" cu organiza^eM^or for
me colective de prezentare și 
dezbatere a cărții — posibili
tățile reale nu sînt încă valo
rificate pe cit ar trebui. în 
primul rînd, nu întotdeauna 
anumite acțiuni prevăzute în 
planul de muncă al comitetu
lui U.T.M. au, în momentul 
trecerii lor în plan, un conți
nut concret. Iată, de exemplu, 
în planul de muncă sînt 
prevăzute două seri lite
rare. Nimeni nu știe însă 
ce vor însemna ele prac
tic : lecturi din volume de 
versuri și proză, sau evocări 
ale unor figuri de seamă din 
literatura noastră. Caracterul 
formal al unei astfel de situa
ții este evident accidental 
(pentru că de cele mai multe 
ori pregătirea unei acțiuni în
cepe efectiv odată cu înscri
erea ei în planul de muncă), 
dar indică, în clipa de față, 
tendința spre slăbirea unei 
preocupări cu bune rezultate 
pînă acum, dar a cărei conti
nuitate este cerută tocmai de 
nivelul atins.

S. CONSTANTIN

Teatrul de păpuși din Brăila pregătește a IlI-a premieră a stagiunii cu piesa „Peștișo
rul de aur" de A. S. Pușkin.

CARNET TEATRAL SIRIAN

Continuînd „îndrăzneala",
Gheorghe Vlad realizea
ză în cea de a doua co

medie a sa, „Punctul culmi
nant", cîteva caractere de o 
reală autenticitate. Dramatur
gul nu-și propune sarcini 
peste măsura puterilor sale. 
Acestea se manifestă pregnant 
în intuirea sigură a unor date 
esențiale pentru psihologia ță
ranilor, relevate cel mai ade
sea într-o replică vie, în si
tuații veridice, chiar dacă, din 
punct de vedere dramaturgie, 
autorul nu dovedește încă 
prea multă siguranță. Și în 
noua piesă avem de-a face mai 
mult cu niște întîmplări sceni
ce — unele foarte amuzante — 
menite de data aceasta să ilus
treze frumusețea morală a 
unor caractere — în primul 
rînd vigurosul personaj care 
este Păun Ciocîlteu, președin
tele gospodăriei colective — 
ori transformări înnoitoare 
survenite în mentalitatea uno
ra dintre eroi.

Prezența plină de autentici
tate a președintelui Ciocîlteu,

capabil de gînduri îndrăznețe 
și elan organizatoric, are pe 
tot parcursul piesei și rolul 
modelului uman în funcție de 
care, prin comparație, sînt 
considerate actele, comportă
rile celorlalți. Personajul i-a 
reușit 
prins

autorului și pentru că, 
de problemele tuturor,

grad de umanitate al. persona
jului „descoperit" și investit 
cu sarcini de răspundere 
cu justificată încredere de 
președinte și secretarul de 
partid. Acest erou dispune de 
o reală aptitudine de a desțe
leni conștiința neguroasă, cu 
reziduri individualiste, a unui

duce bine o „uliță" întreagă, 
propria demnitate nefiind alt
ceva decît sentimentul lumi
nos al răspunderii față de via
ța și activitatea complexă a 
oamenilor.

Insuficient de convingător 
sub raport psihologic sînt ur
mărite avatarurile unui tînăr 
erou, Tudor, care acționează 
împotriva- intereselor gospodă
riei în virtutea unor trăsături 
ce nu-i aparțin de fapt. Sfă
tuit de Cocîrțău — a cărui 
mentalitate dominată de e-

în interpretarea teatrului si- 
bian, comedia lui Gheorghe 
Vlad își relevă bine calitățile. 
Ni se pare, îndeosebi valoroa
să străduința actorilor de a 
servi pe cît se poate linia ne
ostentativă 
racterelor 
schițat, 
de sugestiv, are în ve
dere, credem, aceeași punctare 
sobră a firescului și simplită
ții). Teodor Portărescu a rea
lizat un președinte sobru, sco- 
țînd în evidență integritatea

a evoluției ca- 
(decorul abia 

totuși suficient 
are în

ft

nu afectează nicidecum țiel _______
nuta rigidă sau tonul superior, 
ci se comportă cu deosebită 
simplitate, cu mult firesc. Oco
lirea unui anumit abuz de spe
cificitate a dus aici la bune re
zultate (lucru mai puțin reali
zat în cazul cuplului Nate- 
Mitu). Alături de acest erou 
reținem, în aceeași linie a bu
nelor rezultate pe brigadierul 
Cioacă, a cărui „avansa
re" — șef de echipă, briga
dier — corespunde unui înalt

de GH.

dîr-țăran ca Țîfan și are o 
zenie — ascunsă de savuroasa 
lui modestie — demnă de in
vidiat. Autorul sugerează, în 
cazul lui, dobîndirea unei con
științe a demnității în condi
țiile noilor relații, socialiste. 
Procesul transformării se pe
trece în zone adînci, reflexul 
lui scenic constituindu-1 efor
turile personajului de a con-

VLAD

goism și ideea chiverniselii cu 
orice preț e bine prinsă — a- 
cesta sustrage niște materiale 
din curtea gospodăriei pentru 
interese proprii. Dar în afară 
de condamnarea acestui gest 
de către colectiviști nu găsim 
elemente suficiente în el în
suși care să ne sugereze au
tenticitatea unei transformări.

nerigidă a acestui Om, sigu
ranța marcată a gestului și a 
replicii, acea forță pe care o 
simt toți ceilalți eroi în mij
locul cărora se află.

Foarte bun este Mircea Hîn- 
doreanu în rolul lui Cioacă. 
Actorul a descoperit în erou 
un visător lucid, un generos 
modest, simulînd, adesea cu 
ascunsă savoare, candoarea 
naivului care știe că nu e naiv. 
Subliniind expresivitatea per
sonajului, care acționează în

virtutea luminosului „punct 
culminant", actorul impune 
o prezență care se reține. Mai 
puțin ne-a mulțumit George 
Paul Avram în rolul tânărului 
colectivist Tudor. Actorul 
„dramatizează" prea tare un 
proces de conștiință sumar 
urmărit și de autor.

Romeo Mogoș realizează 
bine un personaj cu pronun
țată tendință spre chivernisire, 
rezultat al unei mentalități 
învechite.

Păstrîndu-ne rezervele față 
de întinderea dată cuplului 
Mitu-Nate, subliniem inter
pretarea lui Nicu Niculescu 
(Mitu). Actorul dispune de 
excelente calități de mim, atît 
de potrivite acestui rol. Efecte 
comice notabile are scena 
„plombării". Partitura femi
nină a piesei, de la în
ceput dezavantajată de subți
rimea textului, este servită 
conștiincios prin contribuția 
unor talentate actrițe (Viorica 
Răchită, Ligia Bossie, Stelina 
Stoicovici, Lucia Ștefănescu, 
Adina Atanasiu - Poenaru). 
în ansamblu reconfortant, 
spectacolul sibian este creat 
cu mijloace demne de toată 
atenția.

c. stanescu

Artista emerită Marcela Rusu și Emanoil Petruț, laureat al 
Premiului de Stat, într-o scenă din noua premieră a Naționa

lului bucureștean ; „Ștafeta nevăzută" de Paul Everac.

ȘANTIER ARTISTIC
Interviul nostru cu tînărul 

compozitor CORNEL ȚĂRANU

Pe pupitrul, pe capacul pia
nului stau așezate zeci de pa
gini cu note ce mărturisesc 
căutarea unui inedit limbaj 
componistic. Privindu-le îmi 
amintesc cuvintele pe care 
mi le spunea, în urmă 
doar cu cîteva ore, în cabine
tul rectorat al Conservatorului 
clujean, maestrul emerit al 
artei Sigismund Toduță — 
profesorul tînărului creator — 
despre rîvna, perseverența cu 
care Cornel Țăranu și-a însu
șit în anii de studii o temei
nică cultură clasică care-z per
mite acum să caute cu succes 
deplin un limbaj propriu.

Răsfoind partiturile lui Cor
nel Țăranu observi într-ade
văr cu ușurință cum noile 
sale mijloace de expresie, cău
tarea unor îndrăznețe intona
ții melodice și asociații armo- 
nico-timbrale sînt așezate pe 
suportul unor temeinice cu
noștințe muzicale, cum căuta
rea, spiritul său inovator nu 
sînt rodul unor experiențe su
perficiale, ci se bazează pe o 
solidă și aprofundată asimila
re a moștenirii clasice și în 
special a celei enesciene.

Lîngă claviatura pianului — 
primul martor al noilor gîn
duri creatoare — discuția me
nită a prezenta cititorilor noș
tri cîteva dintre lucrările afla
te pe „șantier" se înfiripă 
ușor.

— Am încheiat recent două 
sonate pentru oboi și pentru 
clarinet.

— Ce v-a îndemnat să 
scrieți asemenea lucrări ?

— Mobilul a fost dublu. In 
primul rînd de a îmbogăți li
teratura românească, (din pă
cate încă destul de restrînsă) 
dedicată instrumentelor de 
suflat, iar în al doilea rînd 
de a-mi îmbogăți meșteșugul 
componistic în abordarea for
melor mari.

— De curînd, în această sta
giune, în concertul susținut în 
Sala Radioteleviziunii, Gabriel 
Amiraș a oferit în „bis" „Con
trastele" dv. care s-au bucu
rat de un vădit succes. Abor- 
dînd miniatura pianistică nu 
v-ați oprit desigur la această 
lucrare.

— Am încheiat recent o 
nouă piesă de factura „Con
trastelor" care prevede în a- 
celași timp folosirea unor mij
loace tehnice mai moderrte ce 
vor trezi desigur interesul au

ditoriului. Gabriel Amiraș o 
studiază acuma pentru o apro
piată primă audiție.

— După cantata „Cintare 
unui ev aprins" veți continua 
desigur să scrieți și alte lu
crări de acest gen.

— Cizelez acum, o nouă lu
crare vocal simfonică, pe ver
surile poetului clujean Leoni
da Neamțu, închinată celei 
de-a XX-a aniversări a Elibe
rării.

— Intitulată ?
— „Stejarul lui Horia", o 

meditație la stejarul legat de

numele aceluia care și-a jert
fit viața pentru fericirea 
poporului.

Lucrarea încearcă să cînte 
viața nouă, înflorită pe me
leagurile țării în anii din 
urmă, în anii împlinirii visu
rilor eroilor care și-au jertfit 
viața pentru progresul țării.

Alături de această „cantată" 
la care mă gîndesc de mult, 
am mai scris recent două ma
drigale pentru cor de fete pe 
versuri de Lucian Blaga: 
„Dorul dor" și „Spune-o în
cet".

— Și într-un „șantier" mai 
îndepărtat ?

— Un concert pentru pian, 
care-mi pune în prezent pro
bleme dificile în ceea ce pri
vește construcția unor miș
cări, dar pe care sper să le 
depășesc cît mai repede.

— în sfîrșit, sper că nici 
cîntecul de masă nu a fost 
uitat.

— Am mai scris, și con
tinui să scriu în cinstea lui 
23 August cîteva cîntece pe 
versurile unor tineri poeți clu
jeni, menite a îmbogăți reper* 
toriul unor formații corali 
profesionale și de amatori.

IOSIF SAVA
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Vara, iama ori pri
măvara, vacanțele re
zervă elevilor din 
Brașov nenumărate 
bucurii și surprize. Și 
pentru vacanța acea
sta organizatorii — 
conducerile școlilor, 
organizațiile U.T.M., 
părinții — au prevăzut 
interesante activități 
menite să le înfrumu
sețeze fiecare zi de o- 
dihnă, să le lărgească 
orizontul . cunoștințe
lor, să le împrospăte
ze forțele în vederea 
noii etape școlare ca- 
re-i așteaptă.

Programele de va
canță au fost concepu
te pornindu-se de la 
dorințele elevilor. De 
aceea, încă cu multă 
vreme înainte, în șco
lile de 8 ani au apă
rut cutiile de sugestii 
în care pionierii și 
școlarii au introdus

. iar în 
T___  ____ au fost
consultați elevii asu
pra manifestărilor la 
care doresc să paiti- 
cipe în timpul vacan
ței.

Răspunzînd astfel 
dorințelor elevilor de 
toate vîrstele, și în a- 
ceastă vacanță pe pri
mul plan stau excursii
le și drumețiile, jocu
rile în aer liber. Co
mitetul orășenesc 
U.T.M., împreună cu 
Casa pionierilor a 
ganizat o tabără 
ristică la Bran, 
aerul curat al munți
lor acoperiți încă de 
zăpadă, aproape 200 
pionieri și școlari 
petrec o parte din 
vacanță în tovărășia 
schiurilor și patine
lor, a cintecului și 7’0- 

cului. Alte sute de 
pionieri și școlari 
fac drumeții prin 
împrejurimile atât de 
pitorești ale Brașovu
lui : la Predeal și Si
naia. Tot Casa pionie
rilor organizează cu 
joo de școlari turul o- 
rașului Brașov. înso
țiți dc ghizi ai O.N.T. 
copiii cunosc astfel 
partea veche a orașu-

or- 
tu- 
în

BRASOV
lui, monumentele sale, 
marile uzine, cartie
rele noi, construite în 
anii puterii populare. 
Iar pentru activul 
pionieresc este prevă
zută o plimbare în 
Poiana Brașov pentru 
învățarea unui joc de 
orientare turistica.»

Elevii din clasele 
mari fac excursii 
de mai lungă durată 
care vor răspunde atât 
dorinței lor de a se 
recrea cît și de a cu
noaște locuri noi, o- 
biective industriale și 
istorice, centre cultu
rale. 74. de elevi de la 
Școala medie nr. 5 
au plecat pentru șase 
zile, însoțiți de pro
fesori de geografie, 
istorie, naturale pe 
traseul : Tg. Mureș, 
Turda, Cluj, Oradea, 
Arad, Timișoara, Re
șița, Tr. Severin, Va
lea Oltului, Brașov. 
Fotoamatorii și-au luat 
aparatele; școala 
le-a pus la dispoziție

emițătorul cu ajutorul 
căruia vor informa 
școala asupra mersu
lui „expediției", iar la 
întoarcere fotografiile, 
impresiile, datele cu
lese vor sta la baza 
unor noi manifestări 
interesante organizate 
în școală, 50 de elevi 
de la Școala medie nr. 
3 au plecat îritr-o ta
băra turistică de cinci 
zile în Bucegi, iar 
peste îoo elevi de la 
școala medie din Să- 
cele 
ceste 
lev ii 
oraș 
drul cluburilor organi
zate în fiecare școală. 
Baza activității clubu
rilor sînt tot jocurile 
în aer liber, manifestă
rile sportive. Sînt pre
văzute numeroase ac-

vizitează în a- 
zile Clujul. E- 
care rămîn în 

activează în ca

țiuni pentru ca un nu
măr mare de elevi să 
obțină insigna de po
lisportiv. Tot cluburi
le vor organiza vizite 
în întreprinderi, întâl
niri cu muncitori, oa
meni de știință și cul
tură, simpozioane, 
seri literare, reuniuni 
etc.

Comitetul orășenesc 
Ll.T.M. a prevăzut îm
preună cu întreprinde
rea regională de difu
zare a filmului orga
nizarea unor matinee 
speciale pentru copii 
și tineret, precum și 
un concurs pe margi
nea unui film cu o 
temă inspirată din 

'viața copiilor. O co
laborare asemănătoare 
există și cu teatrele 
din Brașov. Medalio
nul literar „Poezia pri
măverii" pregătit de 
elevii Școlii medii nr. 
z va fi prezentat în 
fața tuturor elevilor 
din oraș. Și, în sfîrșit, 
elevii sînt pregătiți să 
primească o serie de

Zile
a- 
în 

a 
spectacole, 

a se în- 
elevii de aici, 

amin-

care și-au 
venirea 
pentru

oaspeți 
nunțat 
Brașov 
susține 
pentru 
tîlni cu
Dintre aceștia 
tim artiștii amatori ai 
caselor pionierilor din 
Tg. Mureș, Comă- 
nești, Sighișoara și ai 
Palatului pionierilor 
din București.

După cum se vede 
chiar din succinta 
enumerare, elevii din 
Brașov nu- se vor 
plictisi în această va
canță care — deși 
cea -tnai scurtă dintre 
vacanțe — se anunță 
bogată în manifestări 
specifice 
îndrăgite
mari și mici.

MARIETA 
VIDRAȘCU

sezonului, 
de elevii

La cercul de aeromodelism al Casei pionierilor din Suceava.
Foto: O. PLECAN

ele vacanță
LA

Comitetele raionale și orășe
nești U.T.M. din regiunea Ma
ramureș, conducerile școlilor, 
au prevăzut pentru această va
canță acțiuni interesante și 
variate. Zilnic, la cluburile or
ganizate în scoli elevii parti
cipă la cele mai îndrăgite 
jocuri, discută despre eroii li
terari preferați, se întâlnesc cu 
muncitori fruntași tineri și 
vîrstnici etc. Un număr mare 
de elevi vizitează diferite ca
bane și locuri pitorești din 
regiune. în acest scop, în cola
borare cu agenția O.N.T. Car
pați, s-au organizat excursii cu 
autocarele la cabanele Puz- 
dra, complexul turistic Borșa, 
Izvoarele și altele.

Potrivit tradiției, întreprin
derea cinematografică regio
nală organizează zilnic, pentru 
pionierii și elevii din regiune,

Utilizarea materialelor
plastice in

constructoare
Utilizarea materialelor plas

tice în industria constructoare 
de mașini din țara noastră 
capătă o tot mai mare extin
dere, contribuind la îmbună
tățirea caracteristicilor con
structive și funcționale ale 
multor produse. Astfel, o se
rie de repere pentru strun
guri, mașini de găurit, pentru 
fierăstraiele circulare și alter
native se realizează astăzi din 
mase plastice. în construcția 
navelor se folosesc însemnate 
cantități de asemenea mate
riale pentru izolații termice 
și fonice, acoperirea punților, 
placarea mobilierului și în 
alte scopuri. Prin folosirea 
materialelor plastice la vagoa
nele de călători, de exemplu, 
consumul de metal se reduce 
cu circa 108 kg la fiecare va
gon.

industria
de mașini

Noile materiale și-au găsit 
largă aplicare și în con- 

mașinilor agricole.
o 
strucția 
Astfel, confecționarea din ma
teriale plastice a unor repere 
pentru semănătorile univer
sale și cele de porumb a dat 
posibilitatea să se' economi
sească 142 tone de metal. De 
asemenea, înlocuitorii sintetici 
ai metalului au fost . între
buințați cu succes de con
structorii de tractoare pentru 
realizarea a 16 repere nece
sare pompelor de injecție. A- 
proximativ 600 tone de mate
riale plastice au fost folosite 
la construcția mașinilor de 
cusut, a mașinilor de spălat și 
a frigiderelor, economisindu-se 
importante cantități de metal.

(Agerpres)

Cinematografe

BAIA MARE
de desene 
pentru ti-

matinee cu filme 
animate si filme 
neret.

La clubul Școlii medii nr. 3 
din Baia Mare, elevii joacă șah 
și tenis de masă, audiază la 
radio ȘÎ înregistrate pe bandă 
de magnetofon cele mai fru
moase melodii de muzică 
populară, ușoară și clasică. 
Micul ecran stă, de asemenea, 
la dispoziția telespectatorilor. 
Pentru 50 de elevi înscriși la 
concursul „Iubiți cartea" se 
pregătesc discuțiile finale în 
urma cărora vor primi insigna 
de „Prieten aii cărții". Mem
brii cercului dramatic vor 
prezenta piesa „Nota zero la 
purtare" în fața colegilor lor.

în afara participării la cele
lalte activități programate, 
elevii Școlii de 8 ani nr. 
8 au hotărît ca ziua de

1 aprilie să o consacre în
frumusețării școlii; vor ame
naja rondurile de flori, spațiile 
verzi, vor curați parcul.

Casa pionierilor din Baia 
Mare le-a rezervat la rîndul 
său surprize elevilor: cercurile 
activează și în zilele vacanței; 
s-au organizat concursuri 
„Cine știe, răspunde" pe dife
rite teme; o întâlnire la sala 
sporturilor între pionieri și 
maeștri ai sportului din Baia 
Mare urmată de demonstrații 
practice Ui diferite discipline 
sportive; o recenzie a volumu
lui de reportaje „Rapsodie in 
Oaș" de Mihai Negulescu. în 
primele zile ale luni aprilie un 
mare număr de pionieri și 
elevi vor participa la con
cursuri de orientare turistică 
pe Dealul florilor.

VASILE MOINEAGU

Șcherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,30; 
H; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un 
surîs în plină vară: Victoria 
(10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,30 ;
18,30; 20,30), Aurora (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 : Feroviar (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Miori
ța (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21), Melodia (10; 12; 14,30;

SPOIT
Duminică se desfă

șoară cea de-a 
16-a etapă a cam

pionatului categoriei A 
la fotbal. In Capitală, 
pe stadionul „23 August", 
începînd de la ora 14,15 
se vor disputa partidele 
cuplajului interbucureș- 
tean : Steaua — Rapid și 
Progresul — Dinamo. In 
țară au loc întîlnirile : 
Steagul roșu — Știința 
Timișoara ; U.T. Arad — 
Siderurgistui Galați; 
Știința Cluj — C.S.M.S.

Procedee 
moderne 

de forjare
In uzinele metalurgice 

constructoare de utilaj petro
lier din regiunea Ploiești;!-se 
extind metodele moderne de 
forjare a pieselor de oțel. La 
Uzina de utilaj petrolier din 
TîrgQviște a fost pusă la 
punct o mașină de forjat ori
zontal. care reduce consumul 
de metal și manopera de pre
lucrare cu mai mult de 30 la 
sută. La Uzina „1 Mai“ din 
Ploiești s-au adus, de aseme
nea, modificări în construcția 
matrițelor pentru forjarea în
chisă a capacului de la supapa 
unei pompe de noroi prin 
care consumul anual de oțel 
este redus cu cîte 180 kg pe 
fiecare piesă. Aceasta, precum 
$i modificările făcute matri
țelor pentru alte repere au 
contribuit la reducerea adau
surilor de prelucrare cu 25—30 
la sută și la îmbunătățirea 
simțitoare a calității pieselor.

Procedeul de forjare în ma
trițe închise în locul forjării 
libere s-a extins anul acesta 
și în alte uzine metalurgice 
din regiune. în prezent, în 
secțiile de forjă se prelucrea
ză după acest procedeu circa 
15 000 tone piese de oțel, rea- 
lizîndu-se astfel, de la începu
tul anului, o cantitate de me
tal din care se pot fabrica a- 
proape 23 000 sape pentru fo
raj de diametru mic.

Dată fiind eficacitatea

Drechsler Victoria, tehniciană chimistă la Combinatul de cau
ciuc sintetic — Onești, în laboratorul de dedurizare a apei.

INFORMAȚII

Noi emisiuni teatrale la Studioul 
de televiziune București

Emisiunile de teatru trans
mise de Studioul de televiziu
ne București, sînt urmărite cu 
un deosebit interes de nu
meroși telespectatori. Răs- 
punzînd ,acestui ipteres, tele
viziunea. p^egătQșțe noi spec
tacole și lucrări, dramatizate 
ale unor scriitori romîni și 
străini.

In cadrul anului mondial 
Shakespeare, fragmente repre
zentative din comediile mare
lui dramaturg, însoțite de co
mentarii, vor face obiectul u- 
nui medalion. O altă emisiune 
va fi dedicată sonetelor sale. 
De asemenea, se va transmite 
comedia „Furtuna4*.

Apreciata emisiune „Teatrul 
— artă realistă", va fi reluată 
cu începere de marți 31 mar
tie, cînd conf. univ. Ovidiu

Drimba va vorbi despre „Tea
trul francez în secolul XVIII*5. 
Conferința va fi însoțită de 
ilustrații din piesele lui Reg- 
nard, Marivaux, Beaumar
chais.

Studioul de televiziune 
București, mai pregătește în 
prezent o piesă de Paul Eve- 
rac o dramatizare după poves
tirea lui Ion Băieșu „Noaptea 
cu dragoste" și piesa drama
turgului american W. Saroyan 
„Stridia și perla".

(Agerpres)

16,45; 19; 21). îndrăgostitul :
Republica (9,45; 12; 14,15;
16,15; 19; 21,15), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Lovitură de pedeapsă : Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,45; 18,30;
20,45). Totul rămîne oamenilor: 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30). Cele trei lumi ale lui 
Guliver : Carpați (10; 12; 14; 
16), ora 19 : Seara prietenilor 
filmului), Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). O zi ca 
leii: Excelsior (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-

daillan — 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 Iau dă roasă ; 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- 
teo rus în Scandinavia : Delia 
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), Ades- 
go (15 ; 17 ; 19 ; 21), 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 ;
Cosmos (16; 18; 20), Bu-
zești (15,45; 18; 20), Viitorul 
(16; 18,15; 20,30), Cotroceni (15; 
17; 19; 21). Pisica de mare: 
Crîngași (16 ; 18 ; 20). 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 î Moșilor (15; 17; 19; 
21). Inculpatul 1040 : Colen- 
tina (16^18; 20). Renul alb: 
Fioreasca (16; 18,15; 20,30).
Misterele Parisului — cinema
scop : Progresul (11,30; 15; 17; 
19; 21). Noi doi, bărbații : Pa
cea (16; 18; 20).

Iași; Petrolul Ploiești — 
Crișul Oradea ; Dinamo 
Pitești — Farul Con
stanța.

Stațiile noastre de ra
dio vor transmite cu în
cepere de la ora 16,45, 
aspecte din repriza a 
doua a meciurilor Pro
gresul — Dinamo ; Pe
trolul — Crișul, și Dina- 
mo-Pitesti — Farul.

In cadrul turneului pre- 
olimpic de fotbal (zo
na africană) la Dakar 

s-a disputat cel de-al 3-lea 
meci între selecționatele 
Marocului și Nigeriei. Au 
cîștigat fotbaliștii marocani 
cu scorul de 2—1 (1—1).
Primul meci fusese cîștigat 
de Nigeria cu 3—-O, iar cel 
de-al doilea de Maroc cu 
4—1.

eciurile disputate In 
cea de-a treia etapă 
a campionatului ma

ghiar de fotbal s-au soldat 
cu următoarele rezultate :
Ujpest — Honved 3—2; Fe- 
rencvaros — Dorog 3—2; 
MTK — Komlo 3—0; Pecs 
•— Talabânya 0—1; Dios- 
gyor — Gyor 0—1; Debre
cen — Vasas 0—0; Csepei 
— Szeged 4—2. In clasa
ment conduc echipele Gyor, 
Ujpest și Ferencvaros, cu 
cîte sase puncte fiecare.

upă consumarea a
4 runde, în turneul 
internațional de

șah de la Sarajevo, pe 
primele locuri se află 
Jvkov (Iugoslavia), Gu- 
fold (U.R.S.S.), Uhlmann 
(R.D.G.),_ cu cîte 25 
puncte, urmați de Ciocîl- 
tea (R.PR.) și Polugaev- 
ski (U.R.S.S.) cu cite 2

Muncitori calificați 
pentru economia 

forestieră
’#■
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19 : Jurnalul televiziunii; 

19,10: Tonomatul lui Așchiuță; 
19,40: Muzică ușoară instru
mentală. 20,15: In fața hăr
ții ; 20,25 : Actualitatea cine-

matografica ; 21,30 : Zvon de 
. primăvară ; In încheiere : Bu

letin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

ei 
economică, forjarea în matri
țe închise, ca și alte metode 
moderne de forjare, urmează 
să se extindă anul acesta la 
mai mult de 90 la sută din 
numărul de piese forjate în 
întreprinderile ploieștene con
structoare de utilaj petrolier.

(Agerpres)

Schimb de cărți 
și publicații între 

Biblioteca 
universitară din Cluj 
ți instituții similare 

din alte țâri
Zilnic, pe adresa Bibliotecii 

centrale universitare din Cluj 
sosesc numeroase colete con- 
ținînd publicații expediate de 
biblioteci si institute din dife
rite țări ale lumii cu care bi
blioteca clujeană întreține re- 
lății de schimb si colaborare. 
Recent, fondul bibliotecii s-ci 
îmbogățit cu tratate trimise de 
universități și institute de în
vățământ superior din Uniu
nea Sovietică, R. P. Chineză, 
S.U.A., Franța, Iugoslavia, Po
lonia. Ungaria. Cehoslovacia, 
Bulgaria și alte țări. în urma 
schimbului pe care îl întreține 
cu instituții similare din 73 de 
țări ale lumii, fondul bibliote
cii din Cluj a sporit cu 5 780 
de volume valoroase.

în cadrul acestor relații 
Biblioteca universitară din 
Cluj expediază la rîndul ei în 
străinătate un număr însem
nat de cărți și reviste.

(Agerpres)

Vineri după-amiază, în sala 
Casei de cultură din Gherla a 
avut loc o adunare festivă în 
cadrul căreia au fost înmînate 
orașului Gherla diploma și 
premiul III pe țară în între
cerea patriotică pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașelor.

Vineri a sosit în Capitală, 
ca invitat al Comitetului na
țional romîn pentru Institutul 
internațional de teatru — 
I.T.I., Rene Hainaux, redacto
rul șef ăl revistei I.T.I. „Le 
Theatre dans le monde“.

Anul acesta, în sectorul econo
miei forestiere vor fi pregătiți prin 
cursurile de calificare de scurtă 
durată, circa 15 000 de muncitori 
pentru meseriile de motoriști pen
tru fierăstraie mecanice, funicula- 
riști, tractoriști forestieri, sorta- 
tori de material lemnos, mecaniza
tori pentru șantierele de construc
ții forestiere, lăcuitori, ansanablori 
de furnire, montatori de mobilă 
etc.

(Agerpres)

Noi locuințe pentru minerii 
din Lupeni

*

(Agerpres) Foto: AGERPRES

Angajamentul în munca

patriotică—cuvint de
(Urmare din pag. I)

ms, din care 100 000 în regiunea 
București, cîte 60 000 în regiu
nile Oltenia și Galați, 50 de 
mii în Argeș ,cîte 40 de mii 
în regiunile Crișana și Ploiești 
etc. Iată o activitate care va 
duce la sporirea volumului de 
masă lemnoasă ce se dă anual 
în circuitul economic al țării, 
la acoperirea nevoilor mereu 
crescînde ale economiei națio
nale. activitate la care tinere
tul este chemat să-și aducă o 
entuziastă contribuție.

în acțiunile de muncă pa
triotică ale tineretului un loc 
important îl vor ocupa în acest 
an lucrările pentru ameliora
rea și redarea de noi terenuri 
circuitului agricol. Organiza
țiile U.TM. de la sate, mai 
ales din regiunile București, 
Oltenia .Dobrogea, Galați, Iași, 
ca și din celelalte regiuni, sînt 
chemate să mobilizeze mase 
largi de tineri la această ac
țiune de mare însemnătate 
pentru sporirea volumului 
producției agricole.

O importanță deosebită o au 
acțiunile de întreținere a pă
șunilor în scopul asigurării u-

nei bogate baze furajere pen
tru creșterea animalelor. încă 
din aceste prime zile ale pri
măverii, organizațiile U.T.M. 
să mobilizeze tinerii la toate 
lucrările de îngrijire a pășu
nilor și fînețelor naturale, 
să-și stabilească de pe acum 
angajamente concrete, măsuri 
practice pentru ca această 
activitate să se desfășoare pe 
tot timpul anului pe cicluri de 
lucrări recomandate de specia
liști.

Tinerii colectiviști participă 
cu entuziasm la ridicarea di
feritelor construcții. Organele 
și organizațiile U.T.M. au da
toria să asigure în acest an 
ca forțele principale ale tine
retului să fie îndreptate în 
primul rînd spre ridicarea 
construcțiilor gospodărești și, 
în mod deosebit, a acelora 
destinate dezvoltării sectorului 
zootehnic. Ele vor trebui să-și 
stabilească în acest scop, pe 
baza planului G.A.C., lucrări
le concrete ce vor fi efectuate 
de către tineri, să ia măsuri 
practice pentru a asigura par
ticiparea întregului tineret la 
înfăptuirea lor.

în cinstea aniversării a 20
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puncte și o partidă între
ruptă fiecare» în runda 
4-a, Uhlmann l-a învins 
pe Bogdanovici, Delv pe 
Ddmianovici șl Gufeld 
pe Bukici. S-au terminat 
remiză partidele Ivkov — 
Polugaevski ; Matulovici 
— Parma; Kozomara — 
Pachmann.

Ciocîltea a jucat cu 
negrele (apărarea Alehin) 
împotriva iugoslavului 
Gojak. Acesta din urmă 
și-a creat avantaj în jo
cul de mijloc și a cîști
gat un pion pe care-1 
păstrează și la întrerupe
re. Comentatorul Agen
ției Tanjug apreciază to
tuși că șahistul romîn 
are șanse de remiză.

It
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rn campionatul unional 
/ de hochei pe gheață 
L conduce echipa TSKA 

Moscova cu 47 puncte din 
25 meciuri. Pe locul doi se 
află Himik Voskresensk — 
40 puncte urmată de Spar
tak Moscova 38 puncte și 
Lokomotiv Moscova 38 punc
te. TSKA a învins în ulti
mul său meci pe Elektrostal 
cu 11—2 (3—0; 4—2; 4—0)

onoare
de ani de la eliberare, tinere
tul este chemat să contribuie 
cu toată dragostea, hărnicia și 
priceperea sa pentru a îmbră
ca satele și orașele patriei în. 
tr-o adevărată haină de săr
bătoare. Parcurile și grădinile 
să fie mai frumoase, spațiile 
dintre noile blocuri date în 
folosință îngrijit și cu gust a- 
menajate, noi terenuri sporti
ve să fie date în folosință, 
drumurile și șoselele cît mai 
bine întreținute.

Garanția îndeplinirii anga
jamentelor pe care organiza
țiile U.T.M. și le iau în acțiu
nile de muncă patriotică con
stă în seriozitatea cu care a- 
cestea sînt stabilite, în carac
terul lor profund realist. 
Practica a demonstrat cît de 
greșite sînt acele tendințe ale 
unor organizații U.T.M. de a-și 
lua angajamente cu mult peste 
puterile lor ca și acelea de 
a-și stabili sarcini minime 
pentru a fi apoi depășite de 
cîteva ori. Angajamentele lua
te trebuie să corespundă po
sibilităților reale din fiecare 
organizație U.T.M. Iată de ce 
este necesar ca stabilirea sar
cinilor, a obiectivelor concrete

de muncă să fie rezultatul u- 
nui studiu atent, făcut cu a- 
jutorul specialiștilor, al insti-' 
tuțiilor și întreprinderilor în 
colaborare cu care vor fi rea
lizate diferitele lucrări.

O dată stabilite angajamen
tele, deosebit de important 
este ca acestea să fie însoțite 
de măsuri practice, nominali
zate cu termene și răspunderi 
precise de îndeplinire. Tinerii 
să cunoască din vreme ce au 
de făcut, locul de muncă, să li 
se asigure — cu ajutorul or
ganelor interesate — asistența 
tehnică, uneltele necesare etc. 
Tinerilor va trebui, de aseme
nea, să li se explice amănunțit 
importanța economică a fiecă
rei lucrări pe care urmează să 
o efectueze. Organele și orga
nizațiile U.T.M. să folosească 
fiecare acțiune de muncă pa
triotică ca un mijloc important 
pentru a dezvolta la tineri 
dragostea față de patria noas
tră socialistă, hotărîrea de a 
munci cu toată capacitatea și 
energia pentru continua ei în
florire.

Un angajament luat de ti
neri în munca patriotică este 
în același timp un cuvînt de 
onoare în fața organizației, a 
locuitorilor din comună sau 
oraș, a colectivului din fabrică 
sau școală. De aceea respecta
rea cuvîntului dat, îndeplini
rea angajamentului luat este 
o chestiune de cinste și dem
nitate pentru fiecare tînăr, 
pentru fiecare organizație 
U.T.M. sau unitate de pionieri. 
Și utemiștii, întregul nostru

tlneret, au demonstrat prin în
treaga lor activitate că între 
cuvîntul și fapta lor există 
întotdeauna o unitate deplină.

Evident însă, că pentru în
deplinirea angajamentelor se 
cere o cît mai bună organiza
re a muncii. In această pri
vință este bine să fie create, 
pentru fiecare acțiune, bri
găzi de muncă patriotică a- 
vînd un responsabil care să 
se ocupe de organizarea prac
tică, la fața locului, a activită
ții tineretului. O dată cu ter
minarea unei lucrări pe durata 
căreia a fost organizată și 
brigada, să fie evidențiați și 
popularizați tinerii fruntași.

în timpul desfășurării mun
cii patriotice, comitetele re
gionale, raionale și orășenești 
U.T.M. au datoria să ajute 
concret, practic organizațiile 
U.T.M. în îndeplinirea angaja
mentelor luate. Ele vor trebui 
să analizeze periodic fiecare 
etapă de desfășurare a aceste
ia, să stabilească — în cola
borare cu instituțiile și între
prinderile interesate — măsuri 
concrete care să ducă la reali
zarea obiectivelor propuse; să 
asigure răspîndirea experien
ței bune ; să evidențieze orga
nizațiile U.T.M., iar tinerilor 
care se disting în mod deose
bit să li se acorde insigna de 
„fruntaș în munca patriotică".

La sfîrșitul anului se va 
face din nou bilanțul realiză
rilor obținute, se vor alinia 
din nou coloane lungi de cifre, 
— sintetizînd statistic entu
ziasmul și dăruirea — pentru 
a desemna fruntașii. La apre-

cierea acestora, Biroul C.C. al 
U.T.M. a stabilit ca principale 
criterii îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate și 
economiile realizate la lucră
rile finanțate. Organizația 
regională U.T.M., care se va 
prezenta cu bilanțul cei mai 
bogat, îndeosebi la colectarea 
metalelor vechi, împăduriri, 
redarea de noi terenuri agri
culturii și în acțiunile patrio
tice, care contribuie la conso
lidarea G.A.C., va fi distinsă 
cu Drapelul și „Dinloma de 
Onoare a C.C. al U.T.M." Di
ploma de Onoare va fi acor
dată și organizațiilor regionale 
situate pe locurile II și III ca 
și celor care au obținut rezul
tatele cele mai bune în înfăp
tuirea unuia din principalele 
obiective ale muncii patriotice. 
Același bilanț, după aceleași 
criterii, făcut în fiecare raion 
și regiune, va evidenția orga
nizațiile U.T.M.. unitățile de 
pionieri, tinerii fruntași în 
acțiunile de muncă patriotică.

...Dacă colindăm țara înso
țiți de întîile străluciri ale pri- 
măverei, îi vom întîlni pretu
tindeni pe tineri porniți cu 
entuziasm și hărnicie să adau
ge noi și însemnate realizări 
la bilanțul general al activită
ților de muncă patriotică. Pen
tru că ei doresc ca patria 
noastră socialistă să fie an de 
an mai bogată, mai puternică.

Le urăm, tuturor, spor la 
muncă 1
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și are toate șansele să cîști- 
ge pentru a 11-a oară titlul 
de campioană a U.R.S.S.

/n Sala sporturilor 
din Suceava s-au 
desfășurat ultimele 

întreceri de baschet din 
cadrul etapei de zonă a 
campionatului republican
rezervat juniorilor. La 
competiție au participat 
echipele masculine din 
regiunile Dobrogea, Ga
lați, Iași, Bacău, Brașov, 
Maramureș, Cluj și Su
ceava. în urma unor in
teresante întreceri, pe 
primul loc s-a clasat e- 
chipa Școlii sportive de 
elevi Piatra Neamț, care 
a reprezentat regiunea 
Bacău urmată de echipa 
Scolii sportive de elevi 
Brasov și a Clubului 
Scolii sportive Cluj.

Cupa campionilor euro
peni la baschet (femi
nin) a fost cîștigată 

pentru a 4-a oară de'echipa 
sovietică T.T.T.-Riga. în 
meciul retur cu Spartak- 
Praga, echipa din Riga a 
fost învinsă cu 43—40 (24— 
26), dar ea învinsese cu 
63—58 în primul meci, și 
datorită golaverajului supe
rior s-a clasat pe primul 
loc.

(Agerpres)



Festival închinat
Zilei mondiale a teatrului

Comitetul național romîn 
pentru Institutul internațional 
de teatru, Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale 
și muzicale și Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale", au orga
nizat vineri în Capitală un 
festival închinat Zilei mon
diale a teatrului, la care au 
participat numeroși oameni o'e 
teatru și alți oameni de cul
tură.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de artistul poporului 
Radu Beligan, membru în Co
mitetul executiv al Institutu
lui internațional de teatru. El 
a anunțat că pe adresa Comi
tetului național romîn pentru 
I.T.I., au sosit numeroase te
legrame de felicitări din par
tea unor centre naționale. în 
continuare a fost transmis, în
registrat pe bandă de magne
tofon, mesajul I.T.I. rostit de 
Laurence Olivier și Jean-Louis 
Barrault, cape a fost citit în 
traducere romînească de arti

știi emeriți Nicolae Brancomir 
și Septimiu Sever.

Au fost prezentata apoi frag
mente din piesele: „Eminescu" 
de Mircea ștefănesou, în avan
premieră, în regia artistului 
poporului Sică Alexandrescu, 
„Hamlet“ de Shakespeare, în 
regia artistului emerit Ion Ol- 
teanu, „Ștafeta nevăzută* de 
Paul Everac și „Orfeu în in
fern" de Tennessee Williams, 
în regia maestrului emerit al 
artei, Moni Ghelerter. Au in
terpretat Irina Răchițeanu, 
Marcel Anghelescu, Fory Et- 
terle, artiști emeriți, Emanoil 
Petruț, Victor Moldovan, Flo
rin Piersic, Cosma Brașoveanu, 
Ioana Bulcă, Ion Caramitru, 
Liviu Crăciun, George Cris- 
tescu, Al. Hasnaș. Const. Stă- 
nescu. Regia și scenografia în
tregului spectacol au aparținut 
lui Mihai Berechet șl Ștefan 
Norris.

(Agerpres)

Valorificarea superioară 
a masei lemnoase

(Urmare din pag. I)

pentru noi toți că cea mai 
mare parte dintre muncitorii 
noștri care au acum pe piept 
steluța de fruntaș, sînt tineri. 
Iată de pildă, brigada condusă 
de utemistul Ștefan Popescu 
de la fabrica de parchete. 
Aproape toți muncitorii din 
brigadă sînt, ca și responsabi
lul ei, tineri. Ei și-au depășit 
lună de lună sarcinile de plan 
cu 10 la sută — fapt ce a făcut 
ca la sfîrșitul anului să obțină 
titlul de brigadă fruntașă. A- 
semenea tineri sînt mulți în 
combinatul nostru. Alexandra 
Popa și Maria Tomescu de la 
fabrica de placaj, Vasile Dij- 
mărescu, de la fabrica de che
restea, Vasile Brădescu, de la 
fabrica de mobilă și alții.

In fabricile combinatului 
nostru activitatea de producție 
este organizată in brigăzi și pe 
schimburi. S-a constatat de 
multe ori că, în aceleași locuri, 
brigăzi și schimburi cu posibi
lități asemănătoare obțineau 
rezultate diferite. Așa era si
tuația, de pildă, la secțiile de- 
ruloare și prese (fabrica de 
placaj), la montaj-scaune — 
(fabrica de mobilă), la fieră- 
straiele panglică (fabrica de 
cherestea). Datorită faptu
lui că — prin grija orga
nizației U.T.M. și a comitetu
lui sindicatului s-au organizat 
demonstrații practică $i schim
buri de experiență, metodele 
bune de muncă au fost îmbră
țișate de un număr mare de 
muncitori.

Conducerea combinatului, în 
colaborare cu comitetul U.T.M. 
și comitetul sindicatului, au 
considerat ca o sarcină de 
mare importanță, în lupta pen
tru valorificarea superioară a 
masei lemnoase, calificarea și 
ridicarea continuă a calificării 
muncitorilor. In anul 1963 au 
fost organizate 13 cursuri de 
calificare și 12 de ridicarea ca
lificării, frecventate de peste 
500 de muncitori. Acestea au 
constituit principalul factor 
care a contribuit la creșterea 
indicilor planificați de calitate 
la toate sortimentele — 2 la 
sută la cherestea, 5,2 la sută la 
placaj, 29,6 la sută la plăcile 
aglomerate și 3,1 la sută la 
parchete.

Rezultatele obținute in 1963 
au constituit pentru colectivul 
nostru un puternic imbold în 
realizarea sarcinilor încredin
țate în acest an, care cresc la 
producția globală cu 11,8 la 
sută și la productivitatea 
muncii cu 8,7 la sută față de 
realizările anului trecut.

Bazat pe experiența de pînă 
acum, pentru anul 1964, co
lectivul de conducere a întoc
mit din timp planul de mă
suri tehnico-organizatorice a- 
vînd ca obiective principale: 
creșterea productivității mun
cii și îmbunătățirea calității 
produselor. Printre măsurile 
hotărîte — dintre care o parte 
au și fost realizate — amin
tim : frezarea furnirelor în 
flux continuu, înlocuirea ma
șinilor de încheiat la fabrica 
de placaj, introducerea vago- 
neților cu platforme în spa
tele preselor etc. Pornind de 
la ideea că cu cit sînt apli
cate mai din timp, cu atît 
crește eficiența lor economică, 
am asigurat în primele 2 
luni ale anului aplicarea în 
producție a tuturor măsurilor 
prevăzute pentru trimestrul 
întîi. Și putem spune că ele 
s-au soldat cu rezultate bune. 
In primele 2 luni din acest 
an, planul producției globale 
și marfă a fost îndeplinit în 
proporție de 106 la sută. De 
asemenea, din angajamentele 
pe care ni le-am luat în cin
stea celei de a XX-a aniver
sări a eliberării — să produ
cem peste plan 1 400 mc che
restea placaj și 400 000 lei 
economii la prețul de cost — 
am realizat în întregime sar
cinile aferente trimestrului I 
1964.

Pentru rezultatele obținute 
în producție, colectivul nostru 
de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari a fost 
distins ieri, într-un cadru 
festiv, cu Steagul de între
prindere fruntașă pe țară în 
întrecerea socialistă pe anul 
1963.

Valorificînd cît mai bine 
experiența acumulată anul 
trecut, participînd cu însufle
țire la întrecerea socialistă ce 
se desfășoară în întâmpinarea 
măreței aniversări a Eliberă
rii patriei, colectivul nostru 
este hotărît să obțină în acest 
an noi succese .

GENEVA. Imagine de la Con
ferința O.N.U. pentru comerț 

și dezvoltare.

romînesti
ROMA. — La Trento s-a des

chis expoziția romînă de sceno
grafie organizată de Asociația 
italiană pentru strîngerea legă
turilor culturale cu Romînia și 
de societatea culturală Bron- 
setti. în cadrul expoziției se 
proiectează numeroase filme 
documentare privind diferite 
aspecte ale vieții artistice și 
culturale romînești și dezvolta
rea turismului în Republica 
Populară Romînă.

Expoziția romînă de sceno
grafie se bucură de interes din 
partea publicului.

MOSCOVA. — La Uniunea 
Compozitorilor din U.R.S.S. din 
Moscova a avut loc o întîlnire 
a compozitorului romîn Anatol 
iVieru cu compozitori și critici 
muzicali sovietici. Au fost au
diate cîteva lucrări ale compo
zitorului romîn: cantata „Lupta 
cu inerția". Concertul pentru 
violoncel și orchestră și „Dan
suri festive".

La întîlnire au asistat nume
roase personalități din lumea 
muzicală sovietică printre care 
A. Haciaturian, Ivan Martînov, 
N. Makarova, N. Peiko și alții.

a R. P. Romine in Japonia
TOKIO 27 (Agerpres). — In 

cursul zilei de 26 martie dele
gația Marii Adunări Naționa
le a R. P. Romîne, condusă de 
acad. Ștefan S. Nicolau, vice
președintele M.A.N., care face 
o vizită oficială în Japonia la 
invitația Camerei Reprezen
tanților a Dietei japoneze, a 
fost primită de Naka Funada, 
președintele Camerei repre
zentanților și de Yuzo Shige- 
mune, președintele Camerei 
Consilierilor. Au participat, de 
asemenea, vicepreședinți ai ce
lor două Camere ale Parla
mentului japonez, deputați. In 
cadrul acestor întîlniri, care 
s-au desfășurat într-o atmo
sferă cordială, ambele părți 
și-au exprimat convingerea că 
vizita delegației M.A.N., în 
Japonia, ca și vizita în R. P- 
Romînă a delegației Dietei 
japoneze din 1963, vor contri
bui la dezvoltarea legăturilor 
reciproc avantajoase dintre 
R .P. Romînă și Japonia.

Tot la 26 martie delegația a 
fost primită de către Hayata 
Ikeda, primul ministru al Ja
poniei, cu care prilej a avut 
loc un schimb util de vederi 
în probleme privind relațiile 
dintre cele două țări. Primul 
ministru japonez a arătat că 
dezvoltarea economică a Japo
niei și Romîniei permite lăr
girea schimburilor, comerciale

S.U.A.: „Filibusteriștii" în dificultate
Proiectul de lege privitor la drepturile civile 

nu va fi trimis comitetului juridic

dintre cele două țări. Vizita in 
Japonia a delegației econo
mice guvernamentale a R. P. 
Romîne, condusă de Al. Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și vizita în
R. P.R. a delegației economice 
japoneze au constituit un bun 
început pentru intensificarea 
acestor schimburi, a subli
niat el.

Delegația M.A.N. a fost pri
mită apoi de Masayoshi Ohi' 
ra, ministrul afacerilor ex
terne al Japoniei. In schimbul 
de vederi ce a avut loc, am
bele părți s-au pronunțat în 
favoarea dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări, îndeo
sebi în domeniul economic și 
cultural-științific.

In aceeași zi, Asociația de 
prietenie Japonia-Romînia a 
oferit în cinstea delegației o 
masă prietenească.

In seara zilei de 26 martie, 
la reședința oficială a pre
ședintelui Camerei Reprezen
tanților a Dietei japoneze, 
Naka Funada, a avut loc un 
dineu la care au participat 
conducerea celor două Camere 
ale Parlamentului, deputați și 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Japo
niei. In cuvîntul rostit cu a- 
cest prilej, Naka Funada a 
scos în evidență dorința sin
ceră a părții japoneze de a în
tări prietenia între cele două 
țări ca o contribuție la cauza 

$ păcii în lume și la o mai bună 
< înțelegere între popoare.

In răspunsul său, acad. Șt.
S. Nicolau a subliniat dorința 

■ sinceră a Romîniei de a întări 
’ în continuare relațiile dintre
cele două țări.

în sprijinul

forumului
Secretariatul Uniunii Interna

ționale a Studenților (U.I.S.), a 
dat publicității o declarație în 
care salută inițiativa organiză
rii în acest an a unui forum 
mondial, al solidarității tinere
tului și studenților în lupta 
pentru independență națională 
și pace. în declarație se subli
niază că organizarea acestei în
tîlniri va contribui la intensi
ficarea luptei tineretului și stu
denților din lumea întreagă îm
potriva colonialismului, neoco- 
lonialismului, pentru indepen
dență națională și pace.

In încheierea declarației, se
cretariatul U.I.S. arată că a ho
tărît să participe la ședința de 
constituire a Comitetului inter
național de pregătire, care va 
avea loc la Moscova între 17 și 
20 aprilie a.c.

-----•-----

Dineul oferit 
de tov. Gogu Rădulescu 

la Geneva
GENEVA. — In seara zilei 

de 26 martie, Gogu Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, șeful delegației R. P. 
Romîne la Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și dez
voltare, de la Geneva, a oferit 
un dineu la care au participat 
Phillippe de Seynes, adjunct al 
secretarului general al O.N.U. 
pentru problemele economice 
și sociale, Bernardo Mattarella, 
ministrul comerțului cu străină
tatea al Italiei, Gheorghios Me- 
las, ministrul comerțului al 
Greciei și alte persoane oficiale.

Din partea delegației R.P. Ro
mîne, au participat Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului ex
terior, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne și alte persoane oficiale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

----- •-----

In Comitetul 
special al O.N.U.

NEW YORK 27 (Agerpres). 
—- Comitetul special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privi
re la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale, a încheiat dezbaterile 
asupra situației din Rhodesia 
de sud și a trecut la exami
narea situației din Aden.

Reprezentantul Republicii 
Arabe Yemen, a criticat gu
vernul britanic pentru fap
tul că împiedică unificarea 

Adenului cu Yemenul și spri
jină activitatea monarhiștilor 
yemeniți înlăturați de la pu
tere.
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Folosirea procedeelor 
avansate de extracție
(Urmare din pag. I) 

neri. Mihai Doroftei, șef de bri
gadă la sectorul I, Vaidim.Ab- 
dulachim, Gheorghe Bratu, Ilie 
Cocoloș, sînt numai cîțiva din
tre tinerii distinși cu insigna 
de fruntaș.

Ieri după-amiază, minerii de 
la Lupeni au trăit un eveniment 
deosebit. Exploatarea minieră 
Lupeni a primit „Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă" pe 
ramura cărbunelui în întrece
rea socialistă pe tară și „Diplo
ma de întreprindere fruntașă" 
acordate de Consiliul Central al 
Sindicatelor pentru rezultatele 
dobîndite în anul 1963.

Faptul că minerii de la Lu
peni au încheiat anul care a 
trecut cu un bilanț bogat, că 
experiența pozitivă este larg 
generalizată, a dat posibilitatea 
ca și în acest an să se obțină 
rezultate rodnice. în primele 
două luni au fost extrase peste 
sarcinile de plan mai bine de 
10 000 tone cărbune cocsifica- 
bil. Este un început bun. Măsu
rile stabilite în acest sens sînt 
o mărturie vie a faptului că 
minerii sînt hotărîți să-și res
pecte cuvîntul de onoare în în
trecerea de a da patriei mai 
mult cărbune cocsificabil. Pentru 
realizarea ritmică a planului 
de producție din acest an, mi
nerii și-au propus să atingă o 
viteză medie lunară de 22,4 m 
la abatajele frontale, de 67,8 m 
la abatajele cameră și de peste 
49 m în fiecare galerie.

Pentru traducerea în viață a 
acestor obiective, conducerea 
exploatării, îndrumată de co
mitetul de partid, s-a preocu
pat ca fiecare sector să cunoas
că din timp sarcinile pe care 
le are de îndeplinit anul acesta.

Planul de producție a fost de
falcat pe trimestre și luni, iar 
în cadrul sectoarelor pe brigăzi. 
Organizațiile U.T.M. au spriji
nit această acțiune, organizînd 
cu tinerii dezbateri legate de 
importanța cunoașterii concrete 
de către fiecare a sarcinilor cu

rente de producție. Urmărind 
ca fiecare tînăr să participe la 
întrecerea socialistă, organiza
țiile U.T.M. s-au îngrijit ca în 
angajamentele pe care și le 
stabilesc tinerii să acorde toată 
atenția sporirii randamentului 
pe post, îmbunătățirii calității 
cărbunelui prin reducerea pro
centului de șist din minereu.

Datorită faptului că exploa
tarea minieră de aici este în
zestrată cu utilaje de înaltă 
tehnicitate, că noul pătrunde 
tot mai mult în fiecare abataj, 
conducerea tehnică, organiza
țiile U.T.M. dovedesc în conti
nuare preocupare pentru ca mi
nerii să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale. Peste 
400 de tineri se califică să de
vină mineri, ajutori de mineri 
și mecanici de mină. Alți peste 
800 urmează cursurile de ridica
re a calificării organizate în 
fiecare sector minier. Pentru ca 
noțiunile să fie cît mai bine 
însușite, organizarea cursurilor 
s-a făcut pe brigăzi și schimburi 
de producție. Tematicile au fost 
întocmite pe baza unei ample 
consfătuiri cu minerii, tehnicie
nii și inginerii din sectoare. 
Cele mai multe din lecțiile pre
date sînt însoțite de demons
trații practice care ajută 
cursanților să-și însușească și 
mai bine cunoștințele dobîndite 
la cursuri, să și le aprofunde
ze. Cînd s-a predat tema „Uti
lajele moderne folosite în in
dustria minieră pentru exploa
tarea și evacuarea cărbunelui" 
demonstrația practică s-a făcut 
cu ajutorul combinei IK 52 M, 
utilaj introdus de curînd în mi
nele de aici. La asemenea de
monstrații practice tinerii au 
luat cunoștință „pe viu“ cu fa
zele de lucru la armarea cu 
stîlpi hidraulici a abatajelor 
frontale.

...Primind înalta distincție, 
colectivul Exploatării miniere 
Lupeni s-a angajat să sporească 
rezultatele dobîndite, să adauge 
noi succese pe graficul întrece
rii socialiste.

WASHINGTON 27 (Agerpres). 
— Senatul American a respins cu 
50 voturi contra 34 moțiunea 
cerînd ca proiectul de lege privi
tor la drepturile civile să fie trimis 
în fața comitetului juridic al se
natului. Votul a intervenit după 
15 zile de dezbateri preliminare 
în cursul cărora senatorii sudiști 
au făcut tot posibilul pentru a-1 
sabota. Votul este considerat ca o 
victorie pentru guvern, deoarece 
trimiterea proiectului în fața co
mitetului juridic dominat tot de 
senatorii din sud ar fi însemnat o

-----•—

Cereri ale 
populației 

insulei 
Saipan

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai populației insu
lei Saipan au înaintat Consiliului 
de tutelă al O.N.U. o petiție prin 
care cer abrogarea hotărîrii 
O.N.U. prin care acest teritoriu a 
fost pus sub tutelă. Petiția cere 
să se acorde Congresului insulei 
puteri legislative independente, 
desemnarea unui guvernator prin 
alegeri și limitarea la doi ani a 
termenului în care personalul a- 
merican poate ocupa posturi im
portante. De asemenea, în petiție 
se cere ca navele comerciale străi
ne să aibă dreptul de a intra în 
porturile insulei. Consiliul de tu
telă al O.N.U. se va întruni în 
luna mai sau iunie pentru a dis
cuta această petiție.

★
Insula Saipan face parte din 

arhipelagul Marianelor, din ves
tul Oceanului Pacific, avînd o 
populație de aproximativ 8 000 lo
cuitori. Saipanul a fost o colo
nie spaniolă timp de peste trei 
secole și apoi, pînă în anul 1914, 
colonie germană. în 1919 insula 
a fost trecută sub mandat japo
nez, iar după cel de-al doilea 
război mondial a fost inclusă în 
teritoriul aflat sub tutela S.U.A. 
din zona Pacificului. Acest teri
toriu cuprinde peste 2 000 de 
insule, și este locuit de aproxi
mativ 80 000 de oameni. In insula 
Saipan, Statele Unite au construit 
o mare bază militară aeriană.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 martie, 
în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos-27“.

La bordul satelitului este instalat aparata- 
jul științific necesar pentru a se continua 
explorarea spațiului cosmic în cadrul pro
gramului anunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe orbită cu următorii 
parametri: — perioada inițială de revoluție
— 88,7 minute; — distanța maximă de su
prafața Pămîntului (la apogeu) — 237 km;
— distanța minimă de suprafața Pămîntului 
(la perigeu) — 192 km; — unghiul de încli
nare a orbitei față de planul Ecuatorului — 
64 grade 48 minute.

Aparatajul instalat la bordul satelitului 
funcționează normal. Centrul de coordonare 
și calcul efectuează prelucrarea informațiilor 
primite.

SINGAPORE. — Vineri dimineața, zidul ce 
înconjoară palatul șefului statului Singapore 
a fost aruncat în aer de explozia unei bombe. 
Corespondenții de presă anunță că nu s-au 
înregistrat victime omenești, ci numai pagu
be materiale. Poliția a arestat o persoană 
suspectă.

După cum remarcă corespondentul agenției 
France Presse, acesta este cel de-al șaselea 
atentat înregistrat în Singapore din septem
brie 1963 pînă în prezent.

FRANKFURT. — In procesul criminalilor 
de la Auschwitz, martorul Kurt Posener a 
vorbit despre sinistrul comerț cu oameni 
practicat la acest lagăr al morții. El a decla
rat că în schimbul unei cantități de pistă albă 
pentru cisme de damă a cumpărat 16 deținuți 
de la acuzatul Gerhard Neubert, fost SS-ist 
din serviciul sanitar al lagărului. De aseme
nea, martorul Posener a adus noi dovezi des
pre comportarea criminală a fostului coman
dant SS-ist Wilhelm Beger, unul dintre acu
zații principali din procesul de la Frankfurt.

Procesul a fost întrerupt pînă la 3 aprilie.
MOSCOVA. — După vizita oficială de 10 zile 

întreprinsă In Suedia și Finlanda, Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., s-a reîntors 
la 27 martie la Moscova.

DELHI. — Primul ministru al Indiei, Nehru, a 
luat cuvîntul joi seara la postul de radio Delhi. în 
cuvîntarea sa, el a chemat poporul indian la stabi
lirea „înțelegerii și prieteniei dintre diferitele gru
pări religioase ale țării". El s-a ielerit la relațiile 
indo-pakistaneze și a salutat apropiata întîlnire a 
miniștrilor afacerilor interne ai celor două țări care, 
potrivit spuselor lui, va avea „urmări favorabile" 
pentru relațiile indo-pakistaneze.

ZANZIBAR. — Toate persoanele de origină bri
tanică din serviciile civile din Zanzibar vor trebui 
să părăsească această țară pînă la 30 aprilie a.c., 
se spune într-un comunicat al guvernului Zanziba- 
rului. Comunicatul precizează că fac excepție ofițe
rii și mecanicii ocupați în flota navală a Zanziba- 
rului, medicii și dentiștii, care vor continua să func
ționeze în conformitate cu prevederile contractelor 
actuale.

Persoanele care totuși vor să rămînă în Zanzibar 
vor trebui să aibă acordul ministerelor din domeniul 
în care sînt ocupate și să semneze noi contracte.

TRIPOLI. — La 25 martie a fost publicat un de
cret regal cu privire la reorganizarea guvernului 
libian. In componența cabinetului au intrat opt mi
niștri noi. Mahmud al Muntaser a păstrat funcția de 
prim-ministru.

WASHINGTON. — Intre 13 și 23 aprilie, regele 
Hussein al Iordaniei va întreprinde o vizită oficială 
în Statele Unite. La Washington el va avea întreve
deri cu președintele Lyndon Johnson și cu secreta
tul de stat al S.U.A., Dean Rusk. Programul călăto
riei sale prevede vizite la New York, poligonul ex
perimental de la Cap Kennedy, Houston (Texas), 
precum și în alte localități.

belgrad. — O delegație guvernamentală 
și de partid iugoslavă condusă de Mialko To- 
dorovici, vicepreședinte al Scupștinei Federa
tive și membru al C.C, al Uniunii Comuni
știlor din Iugoslavia, a plecat vineri spre 
Alger. Delegația va face o vizită în Algeria 
la invitația Frontului de eliberare națională 
din această țară.

nouă tărăgănare a proiectului. 
Urmează deci ca lunea viitoare să 
înceapă dezbaterile de fond asupra 
proiectului, care riscă însă să 
dureze luni de zile, deoarece su
diștii au anunțat că vor conti
nua tactica „filibusterismului", 
ținîn’d unul după altul lungi dis
cursuri, adesea fără legătură cu 
subiectul în discuție, doar pentru 
a amîna la nesfîrșit discuțiile și 
punerea la vot a proiectului.

In cadrul unei conferințe de 
presă ținută la Washington, dr. 
Martin Luther King, cunoscutul 
lider al populației de culoare, a 
declarat că, dacă senatorii sudiști 
nu vor renunța la practica fili- 
busterismului, populația de culoa
re nu va sta inactivă și va re
curge la acțiuni energice în apă
rarea drepturilor sale.

Agențiile americane de presă 
relatează că organizațiile din 
Florida ale Asociației naționale 
pentru propășirea populației de 
culoare și Congresului pentru ega
litatea rasială au hotărît să orga
nizeze la 28 martie un marș spre 
Tallahassee, capitala statului Flo
rida, pentru a protesta împotriva 
încetinelii cu care Congresul 
S.U.A. procedează la examinarea
și aprobarea proiectului de lege FRANȚA. Aspect din timpul unui miting al metaluigiștilor din Saint-Nazaire, care au de-
pnvitor la drepturile civile. clarat grevă în sprijinul revendicărilor lor.

Hipnoza contra fumatului

/n cadrul campaniei împo
triva fumatului, televiziu
nea daneză a început recent 

să transmită un program special 
de... hipnoză. Primele rezultate, 
s-ar zice, sînt îmbucurătoare. In
tr-adevăr, 160 de telespectatori au 
scris redacției că s-au lăsat de 
fumat după ce au urmărit această 
emisiune.

Au ajuns de unde.., 
au plecat !

Cîteva sute de polițiști englezi 
au început o urmărire pe 
scară largă, în numeroase 

regiuni ale Angliei, pentru a găsi 
pe Antohny Roy Lane, în vîrstă 
de 31 de ani, care evadase din ce
lula lui din închisoarea Chensford. 
Cercetările inspectorilor Scotland

Yard-ului s-au încheiat însă cu un 
rezultat neașteptat. Lane se asun- 
sese chiar în clădirea închisorii !

Venus din Milo la Tokio

Celebra statuie Venus din 
Milo a fost prezentată 

ziariștilor japonezi și 
străini de către S. Tominaga, 
directorul Muzeului de artă 
modernă din Tokio. Statuia 
va fi expusă într-un pavilion 
din curtea muzeului și va fi 
luminată de puternice proiec
toare. O problemă grea pen
tru organizatori este crearea 
posibilităților ca zilnic statuia 
să poată fi văzută în medie de 
15 000 de persoane. Se preco
nizează crearea unei galerii în 
interiorul pavilionului prin 
care să treacă vizitatorii dor
nici să admire statuia. Durata

trecerii prin galerie va fi de 
10—12 minute, dar practic 
statuia nu va putea fi admi
rată decît 5 sau 6 minute, 
deoarece o bună parte a ga
leriei va fi acoperită.

Pianul devine tot mai 
puțin căutat

Pianul ca instrument pentru 
muzică în casă devine tot 
mai rar în toate țările eu

ropene. Dacă înainte de război, de 
pildă, în Franța se vindeau anual 
20 000 de piane, în momentul de 
față cifra vînzărilor a ajuns la 
2 000. Din această cauză din cele 
27 de fabrici franceze de piane 
continuă să lucreze numai șase. 
Chiar și în acestea producția de 
piane ocupă un loc secundar.

Carte consacrată 
ultimelor zile ale fostul 

președinte Kennedy

Cunoscutul publicist ame
rican William Manches
ter a răspuns favorabil 

la cererea familiei Kennedy 
de a scrie o carte consacrată

ultimelor zile de viață și a 
împrejurărilor asasinării fos
tului președinte al S.U.A,, 
John F. Kennedy. Manchester 
este autorul cîtorva cărți prin
tre care „Portretul unui pre
ședinte" despre Kennedy, pre
cum și o carte despre miliar
darul Rockefeller. Jacqueline 
Kennedy și-a exprimat spe
ranța că el va scrie cu com
petență despre faptele legate 
de asasinat. în legătură cu 
aceasta, familia defunctului 
președinte a făcut o declara
ție pentru presă în care se 
subliniază că i s-a cerut lui 
Manchester să scrie o cronică 
„în interesul respectării ade
vărului istoric și preîntâmpi
nării denaturărilor și caracte
rului senzațional. Acest lucru 
se impune, mai ales datorită 
faptului că în presă apar ver
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Coreea de sud: Continuă 
demonstrațiile 

studentesti
J ,

SEUL 27 (Agerpres). — Vi
neri dimineața, pe străzile 
Seulului, precum și în alte cî
teva orașe importante ale Co
reei de sud, 20 000 de studenți 
au ieșit din nou să demonstre
ze împotriva tratativelor de la 
Tokio pentru așa-zisa „norma
lizare" a relațiilor japono-sud- 
coreene. La Seul, 5 000 de stu- 
denți s-au îndreptat spre se
diul Adunării Naționale, scan- 
dînd lozinci prin care cereau 
încetarea negocierilor de la 
Tokio. Sub presiunea uriașe
lor demonstrații care au cu
prins aproape întreaga Coree 
de sud, Adunarea Națională 
a adoptat în unanimitate o 
moțiune privitoare la suspen
darea negocierilor de la Tokio 
atît timp cît Japonia nu va 
respecta limitele apelor de 
pescuit sud-coreene.

siuni diferite în legătură cu 
evenimentele tragice de la 
Dallas, se spune în declarație. 
W. Manchester, acceptând să 
scrie cartea, a declarat că îi 
vor trebui 3—5 ani pentru a 
o termina.

Pentru salvarea unui 
copil

oul tunel pentru automobile 
construit între Italia și 
Elveția în muntele St. Ber

nard a fost inaugurat neoficial cu 
patru zile înaintea ceremoniei de 
deschidere. Primul automobil care 
a trecut pe aici a fost o ambulan
ță în care se afla o fetiță italiană 
bolnavă însoțită de un medic 

și de părinții ei. Autoritățile au 
permis ambulanței să treacă prin 
tunel pentru ca fetița să poată fi 
internată grabnic într-o clinică 
din Berna.


