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LAMINORISTI
di

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

• Din laminatele date peste plan se poate con
strui o cale ferată de la Reșița la București.

• 3 000 000 Iei economii prin reducerea pre
țului de cost.

• 80 de tone metal economisit.

• Cu aceleași laminoare — o producție sporită

cinteia
tinerelului

u n c 11 o r

i

Anul XX, Seria II, nr. 4642 4 PAGINI — 20 BANI Duminică 19 aprilie 1964

Pe marile trasee Din secția a justa j — linia de 
profile mijlocii — a Combi
natului siderurgic Reșița — 
sînt livrate zilnic peste 400 

tone de laminate.
Foto : O. PLECAN

Și-a început lucrările

A VH-a Conferință■ ezultatele obținute 
pînă la 31 martie 
a.c., arată că efor
turile laminoriști- 
lor reșițeni s-au 
materializat în mii 
de tone de lami- 
pcste plan, mai 
Bilanțul primului

nate date 
exact 4147. 
trimestru se întregește adău
gind cele peste 3 000 000 lei 
economii obținute prin redu
cerea prețului de cost și a 80 
tone metal economisit prin 
micșorarea consumurilor spe
cifice și a procentului de re
buturi.

Infirmarea 
unei „tradiții**

„La laminoare primele suc
cese în producție au apărut 
odată cu întîile zile din an". 
Șeful secției, tovarășul Aurel 
Ieremie, care făcea această re
marcă a ținut să precizeze :

„Devenise aproape o „tradi
ție" ca la fiecare început de 
an laminatorii să ia un start 
slab. Numai după ce-și făceau 
„încălzirea" o lună, două, in
trau în ritmul normal de lu
cru. Era o situație nefirească, 
care fără îndoială ne-a dat 
mult de furcă. Inerția de care 
aminteam putea fi învingă 
numai printr-o temeinică pfe> 
gătire a procesului de produc
ție. Și acest lucru noi l-am 
făcut cu destulă atenție încă 
de anul trecut cînd âu fost 
discutate sarcinile de plan 
pentru 1964".

Ca orice proces de produc
ție, și la laminoare pregătirea 
fabricației are un rol deosebit 
de important. Laminatorii au 
rezolvat pe rînd o serie de 
probleme legate de pregătirea 
garniturilor de laminoare cu 
toate materialele aferente, 
materii prime, cilindriT dispo-, 
zitive, scule. A urmat apoi o 
muncă migăloasă, temeinică 
din partea tehnologilor pentru 
stabilirea unei tehnologii co
respunzătoare pentru lamina
rea celor peste GO do sorti
mente ce se realizează aici.

Acțiunea complexă de a ob
ține de la fiecare laminor cît 
mai multe laminate s-a soldat 
în primul trimestru cu produ
cerea peste plan a unei canti
tăți echivalente de șină 40 su
ficientă pentru construirea 
unei căi ferate de la Reșița 
pînă la București.

Pornim pe firul măsurilor 
care au asigurat succesele de 
care aminteam mai înainte. O 
primă constatare se referă la

Folosirea mai bună 
a laminoarelor

I

ale întrecerii socialiste
—————------------------------------

a cercurilor
științifice

studențești

cazuri cînd și unor a- 
cum sînt laminoarele 
le poți smulge mai

„Sînt 
gregate 
noastre __ _ 
mult". De acest adevăr rostit 
de tînărui prim laminator Va- 
sile Gherman aveam să 
convingem vizitînd fiecare 
nie de laminare.

Ca să sporești, de pildă, 
5,6 la sută indicile intensiv 
laminorul de profile fine nu-i 
o treabă chiar atît de ușoară, 
aici fiind vorba de creșterea 
cantității de laminate în uni
tatea de timp. Pentru a ajunge 
la o asemenea cifră este ne
voie d'e multă chibzuință, de 
căutări continue pentru desco
perirea și valorificarea a noi

ne
li-

cu 
la

rezerve. Știți care a fost satis
facția cea mai mare a oame
nilor din brigada condusă de 
Vasile Gherman? Atunci cînd. 
la laminorul lor s-a experi
mentat un nou aparat de bu 
clare de la cadrul 7 la cadrul 
4, cu ajutorul căruia producti
vitatea muncii crește cu cîteva 
procente.

Există în acest sector de pro
ducție un viu interes pentru a 
se. găsi noi căi care să asigure >■ 
o productivitate a muncii', eît 
mai înaltă. Cele trei procente. 
smulse indicelui intensiv la 
laminorul de tablă arată toc
mai hotărîrea colectivului de 
a folosi cit mai deplin capaci
tatea de producție, de a reali
za cît mai multe laminate. Pe 
aceasta s-au bazat și tinerii 
conduși de maistrul Teodor 
Popoiu, secretarul organiza
ției U.T.M., atunci cînd s-au 
angajat ca alături de ceilalți 
muncitori să reducă numărul 
orelor de opriri cauzate de 
defecțiunile mecanice și elec
trice în medie cu 7 la sută. 
Tovarășul prim-maistru Matei 
Biter, unul din veteranii de la 
laminoare ne-a povestit o în- 
tîmplare: „Intr-una din zilele 
lunii martie, laminatorii din 
schimbul II de la laminorul 
de tablă primiseră comandă să 
execute tablă de o anumită 
dimensiune. Operația a înce
put cînd temperatura, așa cum 
prevăd prescripțiile tehnologi
ce, a devenit omogenă în toată 
masa de metal. Primele foi de 
tablă ieșite din laminor s-au 
dovedit însă necorespunzătoa- 

mai înguste, iar 
prezentau ondu-

re. Erau 
marginile 
tații. Se înțelege că într-o 
asemenea 
rea a fost întreruptă, 
fuseseră deja consumate aproa
pe 2000 kilograme de metal. 
Noi, cei care răspundem de 
buna funcționare a laminoare- 
lor, de procesul de producție, 
am luat imediat măsuri de în-

situație lamina- 
Dar,

dreptare și cu aceasta consi
deram problema încheiată. Nu 
a fost așa, pentru că la sfîc- 
șitul schimbului tinerii de aici 
ne-au invitat Ia o discuție. 
Mi-au cerut să le explic pe în
delete cauzele, să-i învăț să le 
prevină. Dacă am reușit ori 
nu să fac aceasta nu mi-am 
putut da seama atunci, însă un 
lucru , mi. l-am lămurit. Tînăra 
generație de laminatori dove- 
deștc’1d'in1ce.ânlfce mai multă 
iKiafeuritfite, .își asumă tot 
multă răspundere pentru 
nul mers al producției".

Am înregistrat ce ne-a 
tovarășul Bîtea pentru a 
tra, de fapt, ceea ce constata
sem și cu alte prilejuri în a- 
ceste zile de aprilie la Reșița.

...Se mai întîmplâ 
și așa

Un laminor rămîne tot un 
laminar. Ca să funcționeze 
normal este necesar ca pres
cripțiile tehnologice să fie în
tocmai respectate. Nu se admit 
abateri de la disciplina tehno
logică. Și dacă acest deziderat 
se află de cele mai multe ori 
în atenția laminatorilor, mai 
sînt și cazuri cînd acest lucru 
se scapă din vedere.

Am consemnat și noi un ast
fel de caz. în ziua d'e 14 mar
tie la linia de profile mijlocii 
s-a rupt manșonul din cauză 
că laminarea s-a efectuat la o 
temperatură scăzută. Au fost 
rebutate 1 000 kilograme de 
oțel. în plus, remedierea aces
tei defecțiuni a necesitat circa 
4 ore, timp în care s-ar fi pu
tut produce cîteva zeci de tone 
de laminate. Faptul a trecut 
însă neobservat.

Revenind la ceea ce ne po
vestise prim-maistrul Matei

VASILE DINULESCU 
CONSTANTIN PRIESCU 

MIHAI CARANFIL

At TERMINAT ÎNSĂMÎNȚATUE PORUMBULUI

mai 
bu-

spus 
ilus-

TIMIȘOARA (de la 
corespondentul nostru)

In raionul Oravița, 
însămînțatul porum
bului se desfășoară 
din plin realizîndu-se 
pește 3a.-JjJ_șută /in 
întreaga suprafață pla- 
nificflțjL.^ (fownWMi. 1 
bibliei-, organizări a 
muncii încă în seara 
zilei de 18 aprilie pri
mele gospodării au și 
terminat această

cfnre. Printre, acestea 
se ntmiară gospodăria 
colectivă din comuna 
Berliște deservită de 
mecanizatorii din bri
gada 1 a S.M.T. Ora- 
vP.0. rcar£v au. însămîn- 
țat 360 ha în 6 zile de 
lucru. Din cele 8 trac
toare ale brigăzii 1 

‘ condusă de Gheorghe
Popovici din care fac 
parte mai mulți tineri, 
4 tractoare au lucrat

ziua și noaptea la pre
gătitul terenului și 4 
la semănatul porum
bului din zori și pînă 
la lăsarea serii. Tot în 
aceeași zi au terminat 
semănatul celor 430 
ha cu porumb și co
lectiviștii din Vrăniuț. 
Printre primele 3 gos
podării colective care 
au terminat această 
lucrare se află și 
GAC „7 ’Noiembrie" 
din Ticvaniu Mare.

(Continuare în pag. a IlI-a)

PENTRU 
VIITORII 

INGINERI 
PETROLIȘTI

Vedere de ansamblu a secției 
ringuri — unitatea „fire car- 
date" de la Filatura romînea- 

sed de bumbac-București.

Foto : AGERPRES

Zilele trecute, la Institutul de 
petrol, gaze și geologie din 
Capitală, au început lucrările 
de supraetajare a clădirii din a- 
ripa nouă. Cele două etaje vor 
asigura studenților condiții de 
învățătură dintre cele mai bune. 
Proiectul prevede crearea unei 
suprafețe de 1 650 mp care va 
cuprinde 12 săli de proiecte și 
unele accesorii.

Toate sălile vor fi dotate cu 
mobilier nou: mese pentru pro
iecte, planșete, catedre, estra
de etc.

Institutul „Proiect" București 
a predat întreprinderii de con
strucții și montaje nr. 3 din 
București documentația nece
sară. Muncitorii constructori au 
început lucrările de racordare 
a primului nou etaj la scheletul 
de rezistență al clădirii. Ei s-au 
angajat să termine construcția 
înainte de începerea anului 
universitar 1964/1965.

Aspect din timpul lucrărilor Conlerinței pe 
țară a cercurilor științifice studențești 

secția medicină și farmacie.
Foto : N. STELORIAN

Conferințe pe țară a cercurilor științifice studen- 
științifice studențești — în cele patru secții.

Ieri, au început lucrările celei de a VII-a 
țești. In actuala conferință pe țară a cercurilor 
care-și desfășoară lucrările în trei centre universitare — se prezintă 242 de lucrări științifice 
redactate de aproape 700 de studenți, iar numărul de studenți 
științifice se ridică la 13 000.

care activează în cercurile

® La București
' în amfiteatrul măre al Insti

tutului medico-farmaceutic și-a 
început lucrările secția de me
dicină și farmacie. în cadrul 
acestei secții se vor prezenta 
75 de lucrări științifice, redac
tate de 164 studenți din insti
tutele de medicină din țară.

în același timp, la Facultatea 
de științe juridice din Bucu
rești, într-un cadru festiv s-au 
deschis lucrările Conferinței pe 
țară a cercurilor științifice stu
dențești — secția chimie teore
tică și aplicată. I.a secția de 
chimie se vor prezenta 54 de 
lucrări, 
dpnți de 
vățămînt

redactate de 103 stu- 
la 13 institute de în- 
superior din tară.

După deschiderea festivă, care 
a avut loc ieri, lucrările sesiu
nii de comunicări se vor desfă
șura în 3 subsecții: 1) botanică 
și fiziologia plantelor, zoologie; 
2) fiziologia animalelor; 3) ge
netica și ameliorarea plantelor, 

în cadrul sesiunii vor fi pre
zentate 86 de lucrări, rezultat 
al muncii științifice desfășurate 
de 167 de studenți de la Uni
versitățile din București, Cluj 
și Iași, de la Institutele agrono
mice din țară, de la Institutul 
politehnic din Brașov, de la In
stitutele medico-farmaceutice 
din București și Tg. Mureș și de 
la Institutul de medicină din Ti
mișoara.
probleme de însemnătate teo
retică și 
domenii 
nomiei.

Lucrările abordează

• La Cluj
S-au întîlnit' reprezentanți ai 

studenților biologi și agronomi, 
membri ai cercurilor științifice 
studențești de la 12 institute de 
înyățămînt superior din țară.

Elevi din clasa a IX-a B, 
a Școlii medii din Sinaia 
în laboratorul de chimie.

Foto : N. STELORIAN

CTUALITATII
Excursii cu prilejul zilei de 1 Mai

A. CONSTANTIN 
student

Valea Prahovei, cu pitoreștile 
ei stațiuni climaterice Predeal, 
Azuga, Bușteni, Sinaia va fi o 
gâzdă primitoare pentru miile 
de excursioniști care timp de 
2 zile (plecarea joi 30 aprilie, 
înapoierea pe 3 mai) vor pleca 
în drumeții în Bucegi, vor 
participa la seri distractive, 
plimbări, jocuri de cabană etc. 
In aceeași zi — 30 aprilie, pe 
peronul Gării de Nord se vor 
întîlni și viitori oaspeți ai Tuș- 
nadului. In program, excursii la 
lacul Sf. Ana, Stînca Șoimului, 
plimbări pe lac. Cei ce preferă 
autocarele vor participa la ex
cursia din 30 aprilie, organizată 
în nordul Moldovei. Popasuri 
la Hidrocentrala de la Bicaz, 
Bacău, Piatra Neamț, Suceava, 
monumentele 
Tg. Neamț, 
Suceava.

Gospodarii 
ristice de ■ la Lacul Roșu, aș
teaptă la sfîrșitul acestei luni 
oaspeți din București. Vor fi

vizitate Cheile Bicazului, lacul 
și barajul hidrocentralei Bicaz, 
noile construcții industriale de 
la Roznov și Bacău.

Cu prilejul zilei de 1 Mai se 
organizează excursii cu auto
carele pentru colective din în
treprinderile și instituțiile 
bucureștene pe rutele Bucu
rești — Tușnad, Tg. Neamț — 
Suceava — Vatra Dornei —Si-

ghișoara — Brașov — București 
și București — Craiova — Tr. 
Severin — -insula Ada-Kaleh — 
Băile Herculane cu înapoierea 
pe Valea Prahovei:

In ziua de
Prahovei și 
excursioniștii 
vor participa
bări cîmpenești.

2 mai,
Valea
sosiți

la frumoase ser-

istorice din zona 
Piatra Neamț și

frumuseților tu-

pe Valea 
Timișului 
cu trenul

Cenaclu de compoziție
Zilele trecute, într-una din 

sălile Conservatorului bucu- 
reștean s-a desfășurat o intere
santă „confruntare artistică". 
Cîțiva studenți ai claselor de 
compoziție de la Conservatoa
rele din București și Cluj au 
prezentat într-un cenaclu comun 
roadele activității lor din ulti
mul timp.

Au putut fi audiate cu acest 
prilej Sonatina pentru oboi și 
pian de Dan Voiculescu, Sona
tina pentru pian de T. Hans Pe
ter și Cvartetul de coarde de 
Acker Dieter (clasa prof. Sigis
mund Toduță din Cluj) și So
nata pentru pian, Suita în stil 
vechi și Recitativ de Smaranda 
Georgescu (clasa prof. A. Men
delssohn — din București).

I. s.

Economii prin muncă patriotică
Joi după-amiază, pe multi 

elevi din școlile de 8 ani nr. 
5, 7, 9 și 10 din Satu Mare 
i-am întîlnit pe străzile Aurel 
Vlaicu, Lazuri și altele unde 
ajutau la săpatul gropilor și 
plantatul arborilor ornamen
tali ca plopi, tei etc. Zilnic pe 
șantierele de muncă patriotică 
diți acest oraș, întîlnești sute 
de tineri din întreprinderi și 
instituții care participă la în-

frumusețarea și buna gospodă
rire a orașului.

Pînă la 13 aprilie, organi
zațiile U.T.M. din orașul Satu 
Mare, au colectat 541 628 kg 
metale vechi, aproape 1000 
kg maculatură, 800 kg deșeuri 
textile. Tot în această peri
oadă, tinerii sătmăreni au e- 
fectuat lucrări de amenajare 
a zonelor verzi pe 170 000 mp 
au plantat 1 000 arbori orna
mentali și au transportat și

200 m.c.
acestor

nivelat aproape 
mint. Valoarea 
crări, rezultat al acțiunilor de 
muncă patriotică, întreprinse 
de la 1 aprilie și pînă în pre
zent se ridică la 466 000 lei. 
S-au evidențiat în mod deo
sebit organizațiile U.T.M. din 
școala forestieră, Uzina și 
grupul școlar „Unio“, între
prinderea „1 Septembrie", 
Combinatul 1 Mai și altele.

V. MOINEAGU

Pa- 
lu-

practică din diferite 
ale biologiei și agro-

® La lași
In aula ,,Mihail Eminescu" a 

Universității „Al. I. Cuza", în 
prezența a numeroși studenți și

cadre didactice universitare, au 
început ieri dimineață lucrările 
celei de a VII-a Conferințe pe 
țară a cercurilor științifice stu
dențești — secția științe istori
ce și filozofie.

După amiază, lucrările au 
continuat în cadrul a 4 sub
secții de filozofie, istoria miș
cării muncitorești, istoria veche 
și medie, istoria modernă și 
contemporană.

Vor fi prezentate 42 de lu
crări științifice. In cea mai 
mare parte ele sînt rodul mun
cii științifice desfășurate de 
studenții universităților din 
Iași, Cluj și București și ai In' 
5titutului de științe economice 
din București. De remarcat că 
la secția de științe istorice și ' 
filozofie prezintă lucrări și stu
denți de la institutele politeh
nice din București și Brașov și 
de la Institutul de mine din Pe
troșani,

Ritm intens lucrărilor
agricole de primăvară

în întreaga țară însămînțările și celelalte lucrări agricole 
de primăvară continuă intens. Pînă la 16 aprilie, potrivit da
telor Consiliului Superior al Agriculturii, au fost însămînțate 
cu diferite culturi peste 2 400 000 hectare, cu 1 100 000 hectare 
mai mult decît în aceeași perioadă a anului trecut.

Datorită mai bunei organizări a muncii, folosirii depline a 
tractoarelor și mașinilor și îndrumării specialiștilor din uni
tăți și de la consiliile agricole, însămînțările de primăvară 
sînt executate în condiții mai bune și în perioade mai scurte. 
Mecanizatorii și colectiviștii acordă o atenție deosebită bunei 
pregătiri a terenului, asigurării unei densități de plante la 
hectar și adîncimi la semănat, potrivit recomandărilor sta
țiunilor experimentale.

în întreaga țară s-a însămînțat mazărea pe 91 la sută din 
suprafața prevăzută, floarea-soarelui pe 84 la sută, sfecla de 
zahăr pe 77 la sută, iar porumbul pe un sfert din suprafața 
planificata. Cu porumb s-a însămînțat o suprafață cu 660 000 
hectare mai mare decît în aceeași perioadă a anului trecut 
In Dobrogea, unde condițiile favorabile și mașinile au fost 
din plm folosite, această valoroasă plantă a fost cultivată pe 
83 la suta din terenurile prevăzute. De asemenea, semănatul 
porumbului a fost realizat în proporție de 66 Ia sută în re 
giunea București și de 45 la sută în regiunea Galați.

Plnă„,Ja, sfir?itul acestei săptămîni au fost cultivate cu le
gume 38 la sută din suprafețele planificate și cu cartofi 29 la 
suta. De asemenea, plantele furajere au fost însămînțate pe 
aproape 400 000 hectare, cu 100 000 hectare mai mult decît în 
pnmavara anului trecut. 1
r,^„c°ntinuat ’?ai4intens Plantările de pomi și viță de vie. 

nFa,VBucureeșH Gal^ regiunile Dobrogea’ Olte-

în ultima săptămînă au fost intensificate și lucrările de 
amenajare a noilor orezării, executîndu-se aproape 70 la sută 
din volumul de terasamente necesar. Rezultate mai bune 
s-au obținut in regiunile București și Galați.

Consiliul Superior al Agriculturii, recomandă ca în săptă- 
inîna viitoare să se termine semănatul sfeclei de zahăr, florii, 
soarelui și a plantelor de nutreț pe toate terenurile prevă
zute și să se intensifice însămînțarea porumbului, semănatul 
și plantatul legumelor, cartofilor, precum și lucrările în po
micultură și viticultură. Atenția specialiștilor, mecanizatori, 
lor și colectiviștilor trebuie să fie în continuare îndreptată 
spre efectuarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic și în
sămînțarea tuturor suprafețelor prevăzute.

(Agerpres)

de la
Sîmbătă dimineața, tovarășii 

Ion Gheorghe Maurer și Chivu 
Stoica s-au înapoiat în Capi
tală, venind de la Moscova.

La sosire au fost prezenți 
tovarășii Alexandru Drăghici. 
Ghizela Vass, Corneliu Mănes- 
cu, activiști de partid și de 
stat

Au fost de față I. K. Jegalin. 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R. P. Romînă.

★
La plecarea din Moscova, 

tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer și Chivu Stoica au fost

Moscova
conduși de tovarășii A. N. Ko- 
sîghin, membru al Prezidiului
C. C. al P.C.U.S., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., P. N. Demicev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.,
D. F. Ustinov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane 
oficiale, precum și de Titus 
Sinu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romîne în 
U.R.S.S., și membrii ambasadei 
R. P. Romîne.

(Agerpres)



Caleidosco
• Sudarea cu apă repre

zintă, fără îndoială, ultima 
perfecționare adusă sudării. 
Aparatul folosește numai 
electricitate și apă distilată, 
constă, în esență, dintr-un 
generator de oxigen și de 
hidrogen, care produce a- 
ceste două gaze prin electro
liza apei, amestecurile în- 
tr-o proporție justă și trimi
terea lor printr-o țeava pînă 
la un bec unde sînt arse.

Aparatul care poate fi fo
losit pentru sudarea foilor 
de metal cu o grosime mai 
mică de 6 mm și a sîrmelor 
cu un diametru maxim de 
1 mm. Principalul său avan
taj este acela că el nu mai 
depinde de tuburile de gaz 
comprimat, care sînt grele 
și ocupă mult loc.

• La New York a fost 
prezentat recent un sorti
ment de geam pentru vitri
ne care se arcuiește, este 
rezistent ia gloanțe de re
volver, este elastic ca și 
cauciucul și este complet 
transparent. Acest geam se 
livrează în suluri și poate 
ajunge pînă la o grosime 
de 6 milimetri. Dacă cineva 
se aruncă în geam el este 
proiectat înapoi, iar dacă 
geamul este lovit, cu un 
ciocan, acesta sare înapoi. 
Pe acest geam nu se pot 
face rizuri mici cu cuțitul 
nici cu un diamant.

Din același material, șe 
vor confecționa saltele cu 
ca/re vor fi dotați pompierii 
pentru a prinde persoanele 
care se aruncă de la etaje 
în caz de incendiu.

DE ARTAMUZEUL
ORGANIZEAZĂ

Caleidoscop
• Medicii clinicilor uni

versitare din Arizona au 
reușit să vindece de artrită 
un număr de 24 de pacienți, 
efectul nd o operație neobiș
nuită și îndrăzneață. Chi-, 
rurgii ău îndepărtat din ar
ticulația genunchiului mu
coasa inflamată, care este 
cauza artritei.

Cei doi medici americani 
au desprins mucoasa dină
untrul articulației genu'n- 
chiului. După 10—14 zile se 
formează o mucoasă nouă 
și sănătoasă. înjcepînd din 
acest moment pacientul poa
te să înceapă să circule, la 
început bineînțeles cu cîrje. 
încetul cu încetul articula
țiile încep să fie tot mai 
mult solicitate prin aceea 
că pacientul este pus să 
ducă greutăți.

• Motanul Milord, apar- 
ținînd familiei Voindrol, din 
localitatea Saint-Jean-de- 
Vaux (Franța), s-a întors 
recent acasă după ce fusese 
considerat. multă vreme 
pierdut., El dispăruse1 încă 
în martie 1963 pe Coasta de 
Azur.

Motanul a parcurs 650 km 
în trei luni.

• Un bețiv își conduce 
mașina cu toată viteza pe o 
stradă în sens unic. Un a- 
genl de circulație îi face 
semn să oprească și-l în
treabă :

— Ei, cetățene, unde 
mergi așa ?

— Nu știu, răspunde ce
lălalt, dar cred că am întîr- 
ziat: observ că toată lumea 
se întoarce.

• S-a constatat că valuri
le mării au o importanță 
foarte mare în formarea 
precipitațiilor. Dacă valurile 
au creastă, se formează pi
cături de apă sărată, care 
sînt proiectate în sus. Pică
turile acestea sînt luate de 
vini, care împrăștie crista
lele de sare infinit de mici. 
In răstimpurile cu vînt slab, 
dar cu valuri cu creste, un 
km cub de aer marin conți
ne pînă la 100 kg cristale 
de sare, iar pe timp de fur
tună, chiar înzecitul acestei 
cantități, adică 1 000 kg. 
Este foarte probabil că for
marea precipitațiilor este 
determinată de aceste cris
tale, deoarece fiind higros- 
copice, ele atrag apa, con
stituind astfel nucleele vii
toarelor picături de ploaie.

Săptămîna 
viitoare 

pe ecrane 
„Dragoste lungă 

de-o seară"
Silvia Popovici, Grațiela Al- 

bini și Ilinca Tomoroveanu, 
apar în noua producție romî- 
nească, „Dragoste lungă de-o 
seară".

Regia filmului, este spmnată 
de Horea Popescu, iar sceno
grafia aparține scriitorului Ale- 
cu Ivan Ghilia.

„Miracolul rus"
Annelie și Andrew Thorndi

ke, cineaști din R. D. Germană, 
semnează scenariul și regia fil
mului documentar de lung me
traj „Miracolul rus".

Acest film este rezultatul a 
doi ani de muncă în care echi
pa a străbătut peste 800 000 km 
pe teritoriul U.R.S.S., a consul
tat numeroase documente și 
fotografii.

„Zii® de fior și rîs"
Un film de montaj din como

rile filmului mut, prezentat de 
studiourile americane.

Din nou Charlie Chaplin, 
Stan Laurel, Oliver Hardy, 
Douglas Fairbanks, Harry Lang

don, Boris Karloff și alte stele 
ațe filmului mut.

Împreună cu acest film va 
rula și scurt-metrajul „Mitică". 
Filmul de desen animal, prile
juiește debutul cinematografic 
al caricaturistului Nell Cobar.

„Lingă tine 
trăiesc oameni"

Studiourile televiziunii din 
R. D. Germană, prezintă pe 
ecranele noastre, noua sa pro
ducție „Lingă tine trăiesc oa
meni". Scenariul este realizai 
de Hartwig Strobel și Ulrich 
Thein care semnează și regia.

Distribuția cuprinde actori 
germani și cehoslovaci. Este 
vorba de Erwin Geschonneck și 
Armin Muller Stahl pe care 
i-gm revăzut ultima oară în fil
mul „Gol printre lupi", de Jana 
Brejchova, cunoscută din mai 
multe filme : „Principiul su
prem”, „Concertul mult visat", 
și Radovan Lukavski, revăzut 
ultima dată în „Icarie XB-1".

„Limuzina neagră"
Egor Giinther a scris după 

romanul său pentru studiou
rile Defa-Berlin — scenariul fil
mului „Limuzina neagră", rea
lizat în regia lui Konrad Pet- 
zold.

Petzold a mai fost prezent pe 
ecranele noastre cu filmele 
„Desigur... Nelly" șj „Clinele 
din mlaștină".

în film apare de data aceasta 
ca actor Ulrich Thein, regizorul 
filmului „Lingă tine trăiesc oa
meni" Alături de el lista dis
tribuției cuprinde numeroși ac
tori cuposcuți

în completare, spectatorii vor 
putea vizigna un film de ani
mație din cartoane decupate, 
prqducția studioului „Bucu
rești", „Cuiul", în regia lui Bob 
Călinescu.

La studioul cinematografic „București". Se turnează o scenă 
dintr-un nou film „Moment Caragiale"

Foto : AGERPRES

Ne-am adresat pictorului M. H. 
Maxy, director al Muzeului de artă 
^1 R.P.R., rugîndu-1 să ne informe
ze despre viitoarele expoziții ce 
vor fi găzduite anul acesta în să
lile muzeului. Iată ce am aflat : 

. „In cursul lunii mai îl vom pre
zenta pe Steinlen, reprezentant al 
desenului francez, un polemist vi
guros, un adorator al străzii și al 
oamenilor și care s-a bucurat de o 
mare faimă în epoca lui. In expo
ziție vor 
însemnat _ . _
oglindind activitatea lui Steinlen 
în anii din preajma primului război 
mondial. Desenatorul, cunoscînd Ia 
Paris oameni de cultură romîni ex
pulzați din țară pentru ideile lor, 
se apropie de literatura noastră, 
ilustrînd în patru gravuri „Împărat 
și proletar" de Mihail Eminescu.

fi prezentate un număr 
de litografii și gravuri,

O a doua expoziție — „Miniatu
ra și ilustrația de carte între sec. 
XV—XV111“ va prezenta cele mai 
importante documente, cărți, hri
soave apărute în decursul a 300 de 
ani.

„Tapiseria franceză" va fi tema
tica unei alte expoziții care va cu
prinde 28 de piese din depozitele 
Muzeului de artă al R.P.R.

In octombrie, o retrospectivă, de 
mai mare amploare va fi destinată 
lui Frdncisc Șirato, fruntaș al artei 
romînești.

In cinstea zilei de 23 August se 
va deschide în sălile muzeului un 
ansamblu cu lucrările cele mai re
prezentative ale artei romînești 
(pictură, sculptură, grafică) reali
zate în cei 20 de ani de la Elibe
rare".

V. G.

eacui nostru a fă
cut din cinemato
grafie una dintre 
cele mai populare 
arte, iar progrese
le tehnice care au 
perfecționat-o și 

continuă să o perfecționeze, 
s-au desfășurat într-un ritm 
de necrezut.

Printre problemele încă in
complet rezolvate chiar pînă 
în zilele noastre, se numără 
însă aceea a redării, relief ului. 
Mulți inventatori s-au străduit 
să o soluționeze, iar rezultate
le lor, deși parțiale, reprezintă 
jaloane care netezesc calea 
spre găsirea unei formule sa
tisfăcătoare. S-a încercat, de 
pildă, obținerea de imagini în 
relief cu ajutorul. unor peli
cule duble imprimate, care 
erau privite prin ochelari cu 
sticlele diferit colorate (un 
ochi verde și unul roșu), pro
iectarea imaginii pe un ecran 
ușor, bombat etc.

Și inventatorii din țara noa
stră s-au preocupat de această 
problemă, chiar foarte de tim
puriu.

Astfel, încă din 1908, N. 
Iliescu-Brînceni, pe care și 
istoria aviației îl consemnează 
ca un valoros inovator, con
cepe un „aparat obturator1*, 
cuplat cu un mic motor. In
venția prevedea ca fiecare 
spectator să țină în fața ochi
lor un asemenea „binoclu" în 
timp ce pe ecran se proiectau 
doua serii distincte de ima
gini. învîrtit de motorașul 
care era sincronizat cu deru- 

. larea filmului, discul obtura
tor închidea alternativ vede
rea fiecărui ochi, rezultînd, 
prin aceasta, impresia de re
lief. în ce privește modalita
tea de proiectare, existau două 
posibilități : pe ecran se pu
tea proiecta, fie un singur 
film, prezentînd alternativ 
imaginile din stînga și cele 
din dreapta, fie două filme, 
posedînd fiecare seria respec- 

- tivă de imagini și proiectîn- 
du-se succesiv, în „timpii 
morți** ai celuilalt.

Deși acest „binoclu obtura- 
tor“ reprezenta o soluție origi
nală și meritorie pentru acea 
vreme, sistemul era greoi și 
obositor pentru ochi.

Peste un deceniu și jumă
tate, prin 1924 publicațiile 
vremii încep să vorbească pe

larg .despre un alt sistem de 
cinematografie în relief preco
nizat de un inventator romîn, 
la care spectatorul privea ima
ginile cu ochiul liber, fără 
nici un aparat ajutător. Crea
torul său, ing. Dumitru Da
ponte, îl prezentase la Paris și 
la Londra, în fața celor mai 
înalte autorități științifice, de
monstrațiile sale stîrnind un 
interes deosebit.

Inventatorul pornește de la 
faptul că percepe cu ajutorul 
a doi ochi și că fiziologic per-

lentile ale obiectivului este 
stabilită de Daponte la aproxi
mativ 6 cm, ceea ce co
respunde distanței dintre ochi. 
Această distanță nu este însă 
întotdeauna aceeași, ci variază 
după distanța dintre obiectiv și 
obiectul filmat; pentru fiecare 
distanță dintre aparatul de 
luaț vederi și obiect, depărta
rea dintre lentilele obiective
lor se ajustează automat.

Cu acest aparat se obțin 
două serii de imagini, care 
apoi sînt transpuse pe o sin-

Pionieri romins

cinematografice
cepția reliefului rezultă, între 
altele, tocmai datorită acestei 
senzații duble, simultane. Pen
tru crearea reliefului cinema
tografic, Daponte consideră că 
trebuie create condiții încă de 
la luarea vederilor, a înregis
trării imaginilor pe peliculă. 
Pe baza acestor concepții, in
ventatorul construiește o ca
meră cu două obiective înre
gistratoare, perceperea reliefu
lui urmînd să reiasă prin pro
iectarea simultană pe ecran a 
ambelor imagini.

Distanța dintre cele două

gură peliculă de film. înregis
trarea finală unică se reali
zează printr-un efect special 
al unor discuri pulsatoare, 
compensatoare, ’ care ’ variază, 
compensează și armonizează 
iluminarea în timpul impre
sionării peliculei. La proiecția 
filmului, din jocul acesta com
plex al dozării efectelor de lu
mină, rezultă efectul de relief.

Pentru sistemul conceput de 
ing. Dumitru Daponte, o piesă 
de bază este constituită de 
discul pulsator, care determi
nă pulsația luminii și oscilația

corespunzătoare a efectului lu
minos. Și iată din ce pricină. 
Se știe că dacă se proiectează 
pur și simplu două imagini 
suprapuse pe un ecran, de
parte de a se obține percepția 
de relief, apare o imagine 
unică, confuză, imprecisă. Da
ponte a arătat însă că dacă o 
dată cu suprapunerea celor 
două imagini, se realizează și 
o schimbare a dozei de lumină 
proiectată pe fiecare, prin a- 
ceastă „licărire** se obține re
lieful dorit, jocul de lumini și 
umbre ducînd la un efect ste
reotipic : imaginea pare să 
aibă adîncime. Aceasta era 
cheia invenției lui Daponte.

După înregistrarea unică fi
nală, se obținea -un negativ 
principal. El servea pentru a se 
face copii aid’ filmului, care 
puteau să fie oricît de nume
roase. Trebuie remarcat că ele 
conțineau toate elementele 
stereotipice, astfel că se pro
iectau cu orice aparat de pro
iecție cinematografică și fără 
vreo amenajare specială a sălii 
de spectacol. Totodată, vizio
narea se făcea fără aparate 
sau ochelari destinați acestui 
scop. Elementele de relief erau 
create odată cu înregistrarea 
filmului, iar proiecția și vizio
narea sa se realiza prin mij
loacele clasice — o singură 
fază fiind suficientă pentru 
obținerea efectului dorit.

Trebuie să mai adăugăm ia 
acest scurt istoric al unor 
precursori ai tehnicii cinema
tografice faptul că Daponte a 
lucrat la invenția sa încă din 
1916.

I. M. ȘTEFAN 
DINU MOROIANU

mbracă-ți cămașa. Așa, ești sigur 
că nici o infecție a pielii nu te 
mai poate atinge. La atingerea 
cămășii, bolile de piele dispar 1 

Această cămașă fermecată pare 
scoasă direct dintr-un basm. To
tuși, ea a devenit astăzi reală. De

parte de a proveni din poveștile populare sau 
din cele științifico-fantastice, ea iese din labo
ratoarele unui institut de cercetări.

Și asta nu este totul. Luați un petec din ma
terialul țesut, înveliți cu el bisturie, foarfece, 
pense, tot ceea ce este necesar chirurgului 
pentru operație. După puțin timp, acestea vor 
deveni sterile ! Nu va mai fi neceșară fierberea 
lor 1

Credeți însă că numai medicii au nevoie de 
asemenea materiale ? Vă înșelați. Treceți apa 
de băut prin mai multe straturi de pinză ,,fer
mecată" : veți obține apă curată. O expediție 
pornită spre ținuturi puțin cercetate, unde apa 
de băut nu este întotdeauna la îndemînă, va 
putea folosi foarte bine apa lacurilor, a bălți
lor, fără nici un pericol de îmbolnăvire.

în întreprinderile industriei alimentare, se 
poate ^șigura de acum înainte o perfectă ste
rilizare, cu ajutorul pînzelor țesute din fibre 
care^ucid microbii.

Dar ce sînt aceste țesături „fermecate" ?

Problema a fost rezolvată. Dar pentru acea
sta, a fost necesară o nouă incursiune istorică

ARGINTUL DEZINFECTANT

TOTUL A PORNIT DE LA O MUMIE

De foarte multă vreme, oamenii de știință 
și-au pus întrebarea : cum se face că țesăturile 
care învelesc mumiile nu putrezesc nici după 
mii de ani ?

Explicația era totuși simplă : vechii egipteni 
îmbibau țesăturile cu substanțe care nu per
miteau microbilor să se înmulțească, sau chiar 
îi distrugeau : substanțe antiseptice. Din expe
riența lor, medicii din antichitate, au observat

în antichitate, indienii aveau o metodă sim
plă pentru a-și asigura o apă curată, dezinfec
tată, o apă care să nu-i îmbolnăvească. Ei 
scufundau în vasul cu apă o bucată de argint 
încălzită la roșu.

Tot în antichitate, egiptenii purtau întotdea
una la ei o mică plăcuță de argint. Ei aplicau 
această plăcuță peste răni — și după aceea 
erau siguri că plaga nu se va infecta !

Secretul acestei acțiuni a argintului este as
tăzi bine cunoscut, deși a fost rezolvat numai 
de curînd. Prin scufundarea argintului în apă, 
din metal se desprind ioni. Ionii argintului, ca 
de altfel ai oricărui metal, sînt încărcați cu 
electricitate cu semn pozitiv. Pe de altă parte, 
protoplasma bacteriilor are o încărcătură elec
trică negativă. După cum prea bine se știe, 
ionii încărcați cu electricitate de același semn 
se resping între ei, dar în schimb ionii încăr
cați cu eiectricitate de semn contrar se atrag. 
De aceea, ionii argintului se apropie cu multă 
plăcere de protoplasma bacteriilor și pătrund 
în interiorul ei.

Odată ajunși acolo, își încep ravagiile: in
tervin în desfășurarea proceselor fiziologice a 
metabolismului; împiedică activitatea unor ier- 
menți; se strecoară printre „rotițele* vieții și, 
pînă la urmă, ucid microbii.

O să spuneți că, la fel ca și alte substanțe 
dezinfectante, în scurtă vreme argintul se va 
epuiza de pe țesături. Lucrurile nu stau chiar 

. așa. Acțiunea argintului apare chiar dacă a- 
cesta este prezent în cantități extrem de mici. 
lnchipuiți-vă că argintul este dezinfectant chiar

„CĂMAȘA
FERMECATĂ"

că anumite substanțe împiedicau putrezirea, 
fără să cunoască și cauza acesteia.

— Nimic mai ușor ! și-au spus cercetătorii și 
au repetat milenara rețetă a strămoșilor lor. 
Numai că... experiența nu a reușit I Firește, la 
început țesăturile astfel îmbibate cu substanțe 
antiseptice ucideau microbii,, dar această acți
une se pierdea foarte repede, în cîteva zile. 
Nici vorbă de miile de ani ale egiptenilor.

în cazul cînd dizolvăm un singur gram din 
acest metal într-un milion de litri de apă !

REZULTATE PROMIȚĂTOARE

CHIMIA SARE IN AJUTOR

Acești elefanți au trebuit să 
părăsească arena circului. 
Cu cîteva zile în urmă au a- 
vut o 
aceea 
nunțe 
scă". 
ai Grădinei

criză de furie și după 
au fost siliți să re
ia cariera „actoiicea- 
Acum, devin locatari 

i zoologice din 
Lyon.

Cum să procedezi totuși pentru ca să fixezi 
cît mai bine substanța antiseptică ? La această 
întrebare, chimiștii vor răspunde că legătura 
cea mai trainică între două substanțe este cea 
chimică.

Cu alte cuvinte, — și-au spus ei — să fa
bricăm țesături în care fibra textilă să fie 
combinată chimic cu o substanță care este în 
stare să ucidă microbii .’

Astfel s-a născut ideea fibrelor textile com
binate cu substanțe antiseptice și antibacteri- 
cide. Primele cercetări în acest sens au început 
abia în anul 1959. Pînă atunci, nimeni de pe 
glob nu mai încercase o asemenea aventură 
chimică.

Cercetările s-au efectuat la Institutul textil 
și pentru industria ușoară din Leningrad.

Despre polimeri nu este nevoi« să spunem 
prea multe. De cînd a început era materiilor 
plastice, se vorbește tot mai des în legătură cu 
ei și îi întîlnim la tot pasul. Polimerii sînt for
mați din molecule gigantice. în timp ce mole
cula apei este formată din unirea a trei atomi, 
iar molecula unui metal e formată din unul 
sau doi atomi, molecula unei fibre textile sau 
a unei materii plastice ca nylonul este alcă
tuită din unirea de sute, mii sau zeci de mii 
de atomi. DACĂ DE ACEASTĂ MOLECULĂ 
URIAȘĂ, CHIMIȘTII IZBUTESC SĂ „ATÎRNE" 
ȘI MOLECULELE UNUI CORP DEZINFECTANT 
ȘI BACTERICID, PROBLEMA ESTE REZOL
VATĂ I

— Rezolvată ? au zis biologii, înălțînd din 
umeri. Bine, admitem că veți reuși să uniți 
antisepticul cu fibra textilă. Dar pentru a putea 
ucide microbii, trebuie ca substanțele bacteri
cide să intre în contact cu aceștia, să se des
prindă din stofă și să coboare pe piele sau pe 
locul infectat. Dacă legați chimic antisepticul 
de fibra textilă, el nu va izbuti să lupte cu 
dușmanii invizibili !

La institutul din Lenigrad s-au obținut recent 
cîteva fel.uri de fibre textile care ucid microbii 
sau ciupeEcile.

Este binfc cunoscut faptul că în. orice clipă 
pe pielea noastră se găsesc microbi. Pe un sin
gur centimetru patrat al pielii mîinii se pot 
număra milioane de astfel de mici ființe rău
făcătoare. În mod obișnuit, ele stau acolo fără 
să ne îmbolnăvească. Este însă suficientă o 
slăbire oarecare a rezistenței pielii, o avitami
noză, o zgîrietură, pentru ca microbii să-și în
ceapă neplăcuta lor activitate.

Spălarea pe mîini înlătură microbii — dar 
numai pentru moment. După o jumătate de 
ceas, ei se întorc, în număr tot atît de mare.

Dar ciupercile ? O seamă de neplăcute boli 
ale pielii sînt provocate de fixarea la suprafața 
ei a unor ciuperci microscopice.

Să ne îmbrăcăm însă rufărie de corp făcută 
din astfel de țesături. Să ne punem ciorapi, 
mănuși, o beretă din stofă care ucide microbii. 
Infecțiile pielii, ciupercile, vor fi repede ani
hilate.

Nu numai că microbilor „nu le place" să 
intre în contact cu țesăturile despre care vor
bim. Ei dau bir cu fugiții chiar pînă la distanțe 
„uriașe" : zece milimetri. Recunoașteți că este 
o distanță gigantică, dacă ținem seama că un 
microb atinge abia cîteva miimi de milimetru.

Experiența se face ușor. Intr-un vas de sticlă 
umplut cu un mediu nutritiv pentru microbi, 
crește o cultură de stafilococi — cei care pro
voacă cele mai multe infecții ale pielii. în 
mijloc, se înfige un fir textil-bactericid. Pe o 
rază de 5—6 milimetri în jurul său, mediul de 
cultură se curăță — microbii mor.

Pînă acum, s-au obținut mai multe tipuri de 
fibre care ucid microbii : letilan 1, letilan 2, 
biolan, iodin etc. Ele sînt combinate cu dife
rite substanțe antiseptice, mai mult sau mai 
puțin solubile în apă.

Cercetările continuă. Și nu este departe vre
mea, cînd, intrînd într-un magazin de confecții 
textile, vom cere o pereche de mănuși anti- 
bacteriene, o pereche de ciorapi contra ciu
percilor, sau o beretă împotriva căderii păru
lui I

Dr. L. PETRESCU

Fluturele veni acasă
<îrziu. Locuia la margi
nea cîmpiei, într-o vi- 
roagă, sub o tufănică cu 
frunzele late. Fluturica 
visa, dusa. Se așează 
alături și începu să 
sforăie înainte de a 
adormi. De altfel nici 
n-ar fi putut să doar
mă. II chinuia mereu 
cîntecul acela: „Numai 
noi de-am fi pe lume, 
singuri printre flori..."

Cînd se sculă, soarele 
se ridicase deja deasupra 
boschetului proptindu-se 
în vîrful măceșului în

florit. Se spălă cu un strop de rouă și ieși pe te
rasa de romanițe unde obișnuia să-și ia, duminica, 
gustarea de dimineață.

— Altceva deck nectar nu mai știi să pui pe
masă? se pomeni el țipînd. Niciodată nu fusese 
atît de iritat- „Cine a inventat familia?" — clipi
el din mustăți.

Fluturica îl privea cum se plimba nervos de la 
un capăt la altul al terasei și își dădea seama câ 
acel ceva de care îi fusese întotdeauna teamă se 
și petrecuse și ea nu mai avea cum să mai aducă 
înapoi liniștea ?i pacea.

— Mai bine te-ai gîndi pe unde umbli! țipă și 
ea. Crezi că eu nu știu că ai luat-o razna?

•— Parcă mai știi și altceva! își arată Fluturele 
disprețul. O să te mănînce gelozia 1

Ar fi avut poftă de un pahar de suc acidulat

Dădu o raită prin cîmpie dar se întoarse clipind 
din mustăți.

— Dracu’ poate pricepe ce se întîmplă pe-aici. 
Doar ieri erau acolo florile de mentă ! Și-apoi se 
enervă el de-a binelea — era vorba că-mi calci și 
mie cămașa de nylon. Ar trebui...

Fluturica nu mai putu nici ea suporta. își puse 
aripile în șolduri și țipă de se scuturară toate flo
rile de romaniță :

— Dacă ,nu-ți place, du-te Ia alta ! Du-te la 
Viespe că abia te așteaptă ! Te-a găsit dragostea 
de diseuse 1

Fluturele după ce mai bău un pahar își învinse ti
miditatea și în văzul lumii întregi o invită 
la dans. Simțea ca-i fierbe inima. In capul Fluture
lui se ivi ideea lipsei de noroc; de ce n-o întîlnise el 
pe Viespe înainte de a cunoaște-o pe Fluturica ? Cîtă 
deosebire ! In vreme ce Fluturica avea niște aripi 
lungi și răsfoite, ale Viespei erau elegante și su
ple; ochii Fluturicăi erau rotunzi ca niște mărgele 
de sticlă ieftină pe cînd Viespea îi avea oblici și 
verzui ca frunza de mac.

— Te iubesc, șopti Fluturele, speriindu-se de cît 
îndrăznise.

Despre un fluture, 
o viespe și o faptă bună 

a unor furnici
— Vasăzjcă asta e ! — răsturnă Fluturele paha

rul cu nectar. Atunci bine, plec.
Șj zbură, clipind din mustăți, drept la „Terasa 

melodiilor".
— Un bob de strugure ! — comandă el uneia 

dintre furnicile care serveau. Peste cîtva timp, veni 
și Viespea. Urcă pe podium și își începu programul 
cu același cîntec care-1 înnebunea pe el : „Numai 
noi de-am fi pe lume..." Era îmbrăcată în verde, 
cu fusta scurtă, pînă peste genunchi. De ce spu
nea Fluturica că Viespea abia îl așteaptă ? „Eh, 
își zise el, cît n-aș da să aibă dreptate I" „Greie
rele — șef de orchestră — anunță un ’ twist și

— Și eu, spuse Viespea mlădiindu-și, într-un 
svîcnet, gîtul și talia strînsă — și Fluturele, pierdut 
cu totul, gata să piardă ritmul twist-ului mărturisi, 
lăsîndu-se pe vine :

— Ești țelul și viața mea. Niciodată n-am iubit 
așa I

— Nici eu! spuse și Viespea, răsucindu-se, la 
rîndu-i, pînă la podea.

Fluturele se înfierbîntă de-a binelea :
— Cere-mi ce vrei și-s gata! jură el, lăsîndu-se 

mult pe spate, hotărît chiar să se dea peste cap.
Orchestra însă tăcu brusc.
Fluturele o conduse pe Viespe la masa lui. Era

obosit, se ștergea mereu cu batista, dar nu putea 
lăsa declarația la mijlocul drumului :

— Dragostea mi-a dat aripi...
Cînd ajunse acasă era dimineață. Fluturele o 

împinse pe Fluturica mai la perete și ridică o pe
tală, să se acopere. „Ce dracu o fi visînd — se 
miră el — de rîde în somn !“

Stătu așa o jumătate de oră, apoi se pregăti de 
plecare. îi promisese Viespei că o să se plimbe toată 
ziua împreună, peste cîmpie. Era fericit. Nu bă
nuise că Viespea o să-1 placă atît de repede. Insfîr- 
șit avea acum tot ce-i trebuie : familia-familie, 
dragostea-dragoste I Dar dacă Fluturica o să bage 
de seamă ?

— Vii o dată să-mi faci ceaiul ăla sau nu vii ? 
strigă el de pe terasă.

Nu mai așteptă. Coborî, se opri o clipă și își 
aranjă mustăcioara într-un bob de rouă, dar cînd 
să-și ia zborul, o mulțime de furnici, ducînd cu ele 
mari tăvăluge — boabe de grîu, semințe de floarea- 
soarelui — acoperiseră drumul prinzîndu-i, din în- 
tîmplare, aripioarele.

— Faceți loc ! țipă el. Altă cărare n-ați găsit ?
In graba lor însă furnicile nici nu-1 auziră : 

tăvălugele trebuiau duse de urgență sus, în dîmbul 
în care locuiau. Și era atîta zor îneît, privindu-le, 
Fluturele aproape că uită de întîlnire.

— Deck să te învîrtești ca un filfizon, mai bine 
ne-ai ajuta — îi spuse una dintre ele. Rușinat, 
Fluturele puse și el umărul. Așa îl găsi soarele, 
cînd se ridică deasupra măceșului înflorit.

...Și pentru întîia oară, întoreîndu-se acasă, 
Fluturele bău cu poftă paharul de nectar.

VASILE BĂRAN Trece lebăda pe ape...



• Sîmbătă, în penultima zi a 
turneului final al campionatului 
republican feminin de baschet, 
Știința " 
61—49 
Mureș, 
55—46 
iești.

Astăzi, de la ora 8,30, în sala 
Floreasca au loc ultimele partide : 
Voința—Mureșul și Știința—Ra
pid. De asemenea, se vor desfă
șura și două întîlniri masculine 
de baschet : Știința București—Di
namo București și Steaua—Rapid 
București.

București a învins cu 
(27—23) pe Mureșul Tg. 
iar Rapid a întrecut cu 

(31—13) pe Voința Bucu-

• La Pittsburgh âu continuat 
campionatele feminine de natație 
ale S.U.A. Au fost stabilite 4 re
corduri americane pentru bazin 
mic. La 100 yarzi liber a terminat 
învingătoare Sharon Stouder în 
54’2/10. Proba de 250 yarzi bras 
a revenit sportivei Cynthia 
Goyette cu timpul de 3'09" 1/10. 
Celelalte două recorduri au fost 
corectate de Cathy Ferguson (200 
yarzi spate în 2’i2”8/io) și Don
na de Varrona (400 yarzi mixt în 
442’V10)*

Gimnastica se bucură de o largă popularitate printre tinerii participant! la Spartachiada Re
publicană. De astă dată, la start, studenți din anul III al Institutului politehnic-Cluj. 

Foto : V. RANGA

Victorii internaționale ale sportivilor noștri

DIN POSTA
• In cadrul Spartachiadei repu

blicane, sîmbătă, în Capitală s-a 
disputat un cros la care au parti
cipat peste 1 200 de elevi aț Cen
trului școlar Mihai Bravu, repre- 
zentînd clubul sportiv Olimpia. 
Dintre învingători s-au remarcat 
Constantin Constantin, Radu Stoi
ca și Alexandru Vișan. Cu acest 
prilej, numeroși tineri și-au tre
cut proba de atletism din cadrul 
insignei de polisportiv.

• Ieri, pe baza hipică din Cal. 
Plevnei a început concursul de 
călărie dotat cu „Cupa Primăve
rii". La obstacole cat. ușoară pri
mul loc a fo6t ocupat de dinamo- 
vistul Enache Boiangiu, iar la cat. 
mijlocie victoria a revenit 
coechipierului său Dumitru Velicu. 
Proba feminină de obstacole a 
fost dominată de Liliana Nițules- 
cu și Mihaela Rădulescu, ambele 
de Ia clubul sportiv Dinamo.

Concursul continuă astăzi di
mineață de la ora 10.

La 18 aprilie, a.c. s-a semnat 
la Hanoi protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Democrată 
Vietnam pe anul 1964.

Protocolul a fost semnat din

partea romînă de Vasile Po- 
gâceanu —. ambasadorul R. P. 
Romîne în R. D. Vietnam, iar 
din partea vietnameză de 
Hoang Van Diem — adjunct 

• al ministrului .comerțului ex
terior.

din Piatra Neamț
de balet din cadrul 
cultură a sindicate-

DE IERI
!n primele rinduri

© Meciul de gimnastică dintre 
echipele olimpice ale Japoniei și 
R. P. Ungare, desfășurat timp de 
trei zile la Budapcs-ta, s-a terminat 
cu rezultatul de 57435—559-40 
puncte în favoarea sportivilor ja
ponezi. La individual, masculin, 
pe primul loc s-a situat japonezul 
Tsurumi — 116,65 puncte, urmat 
de Endo — 116,05 puncte și alți 
trei gimnaști japonezi. Din echipa 
maghiară, primul a fo6t Csany, pe 
locul 6 cu 113 puncte. Concursul 
feminin a fost cîștigat de gim
nasta maghiară Aniko Ducza — 
75,86 puncte, urmată de Makray 
R. P. Ungară — 75,73 puncte.

• Selecționata 
secundă de volei 
a R, P. Romîne 
și-a început tur
neul în Franța, 
jucînd la Bagnels 
sur Ceze cu for
mația secundă a

Franței. Desfășurînd un joc spec
taculos, voleibaliștii romîni au

obținut victoria cu scorul de 3—1 
(15-10; 14—16; 15—7; 15—5)-

• Pe terenurile clubului sportiv 
Progresul au luat sfîrșit ieri în
tîlnirile amicale de tenis dintre 
echipele R. P. Romîne și U.R.S.S. 
In meciul primelor formații, echi
pa romînă a obținut victoria cu 
scorul de 3—2. Țiriac a cîștigat 
prin neprezentarea lui Al. Metre- 
veli, care s-a accidentat, iar Leyus

l-a învins cu 6—4; 6—3; 6-^-8;
6—1 pe Mărmureanu. Rezultatele 
înregistrate în partidele dintre 
formațiile secunde : Lihaciov— 
Bosch 6—1; 3—6; 6—2; 6—4; Ilie 
Năstase—Sivohin 4—6; 6—3; 
6—4; 2—o (întrerupt din cauza 
întunericului). In meci supli
mentar, Ivanov l-a învins cu 
6—1; 6—2; 2—6; 6—2 pe Po- 
povici.

Reuniune internațională
de box

Campionatul categoriei A de fotbal

• Parașutiștii sovietici Olcg 
Kazakov și Evgheni Tkacenko au 
efectuat pe stadionul din Tașkent 
un salt deosebit de îndrăzneț. Deși 
a bătut vîntul, iar tribunele înalte 
împiedicau vizibilitatea, cei doi 
parașutiști. lansîndu-se de la înăl
țimea de 800 m au reușit să ate
rizeze chiar In centrul cercului, 
marcat pe terenul de fotbal al sta
dionului. Cu același prilej para- 
șutistul Vladislav Krestianikov, 
campion din Uzbekistan, s-a lan
sat de la înălțimea de 1 500 ni, 
aterizînd la 20 cm dc punctul fix.

• Amatorii de box 
din Capitală vor putea 
urinări astăzi cu în
cepere de la ora 10,30 
prima reuniune inter
națională a sezonului, 
programată pe ringul 
montat în incinta pa
tinoarului artificial. 
Cu acest prilej, echipa 
olimpică a țării noas
tre va evolua in com
pania 
R.P.D.
program 
întîlniri, 
peții nu 
boxeri la cat..

selecționatei 
Coreene. In 
figurează 8 
deoarece oas- 

au deplasat 
semi-

grea și grea. Echipa 
R.P.D. Coreene are in 
componență 4 cam
pioni ai țării : Kim 
In Sen (muscă), Han 
Gion Ho (pană), Han 
Mu Nam (ușoară) și 
Kim II Pil (mijlocie). 
Selecționata noastră 
cuprinde pe C. Ciucă, 
N. Puiu, C. Buzuliuc, 
I. Mihalik, I. Dinu, C. 
Niculescu, H. Loew și 
I. Monca. Ca arbitru 
neutru va funcționa 
bulgarul Parcev.

(Agerpres)

$

Etapa de astăzi a campionatului 
cat. A de fotbal programează o 
serie de întîlniri deosebit de im
portante pentru configurația cla
samentului. în Capitală, pe sta
dionul „23 August1* în cuplaj se 
vor desfășura jocurile-: Progresul- 
IJ.T. Arad (ora 14,45) ; Rapid —

Farul Constanța (ora 16,30).
Iată întîlnirile din țară : Crișul Oradea — 

Steaua ; Siderurgistul Galați — Dinarno 
București ; Știința Cluj — Știința Timișoara; 
Steagul Roșu Brașov — Petrolul Ploiești ; 
Dinamo Pitești — C.S.M.S. Iași.

Stațiile noastre de radio vor transmite, cu 
începere de la ora 17,25 pe programul I, as
pecte din repriza a doua de la întîlnirile 
Rapid’ — Farul : Steagul Roșu — Petrolul și 
Știința Cluj - Știința Timișoara.

INFORMAȚII
Zilele trecute, acad. prof, 

dr. Constantin Daicoviciu, 
rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj a fost oaspe
tele studenților din centrul 
universitar Brașov. în cadrul 
programului de acțiuni și 
manifestări organizat la Casa 
de cultură a studenților din 
Brașov, iov. prof. Daicoviciu 
a conferențiat în fața unei 
numeroase asistențe, despre 
„Studentul în societate". A 
urmat un reușit program, 
susținut de formațiile artis
tice studențești.

C. M.
★

Cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a revistei bilunare 
de satiră și umor „Urzica", la 
Casa scriitorilor ,,Mihail Sado- 
veanu" din Capitală a avut loc 
sîmbătă la amiază o adunare 
festivă.

Au participat cadre de con
ducere din presă și edituri, 
ziariști, corespondenți volun
tari.

Ședința a fost deschisă de 
George Ivașcu, vicepreședinte 
al Uniunii ziariștilor.

în cadrul adunării festive a 
luat cuvîntul Aurel Baranga, 
redactor șef al revistei „Ur
zica". Revista a fost salutată 
de acad. Victor Eftimiu, Mar
cel Breslașu, Eugen Taru pre
cum și de corespondenți vo
luntari.

A
„Teatro stabile" din Genova 

a prezentat sîmbătă seara. în 
Sala Palatului R. P. Romîne, 
primul său spectacol din ca
drul turneului pe căre J1 în
treprinde în țara noastră. Ar
tiștii italieni au interpretat 
pipsa „Cei doi gemeni din Ve
neția" de Carlo Goldoni, unul 
din spectacolele de succes ale 
teatrului.

Primit cu căldură de pu
blic, spectacolul a fost viu a- 
plaudat. Artiștilor italieni 
le-au fost oferite flori.

In aceeași seară, artistul 
poporului RaaU Beligan, pre
ședintele Consiliului teatrelor 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, a oferit o 
masă în saloanele Athene® Pa; 
lace în cinstea colectivului 
teatrului genovez.

Conducerea Teatrului din 
Genova a făcut sîmbătă dimi
neața o vizită la Consiliul tea
trelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

■ir
Sîmbătă a sosit în Capitală 

formația corală a colegiului 
..Oberlin" din S.U.A. Alcătuit 
din studenți ai diferitelor fa
cultăți de muzică ale Colegiu
lui, corul se numără printre 
cele mai bune formații de a- 
cest fel din S.U.A. Sub con
ducerea dirijorului Robert 
Fountain, profesor la Conser
vatorul de muzică al Colegiu
lui. ansamblul are în reperto
riu lucrări de muzică corală 
din sec. XVI—XX, pe care le 
interpretează în limbile en
gleză, franceză, germană, ita
liană. rusă, spaniolă, latină.

în țara noastră, corul din 
S.U.A. va da concerte la Bucu
rești și Ploiești.

★
Teatrul Țăndărică a prezentat 

sîmbătă seara premiera spectacolu
lui pentru adulți intitulat ,Eu și 
materia moartă“ de Mircea Crișan, 
Al. Andy și Radu Slănescu. Regia 
aparține artistei emerite Margareta 
Niculescu și lui Ștefan Lenkisch, 
iar scenografia este semnată de 
Ella Conovici și Mioara Buescu. 
Muzica spectacolului este scrisă de 
compozitorul Dumitru Capoianu.

(Agerpres)

îndrumat de organizația de 
partid, comitetul U.T.M. de la 
Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase Piatra Neamț, desfă
șoară o intensă muncă politico- 
educativă în rîndul tinerilor, 
mobilizîndu-i la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan.

Rezultatele acestei preocu
pări permanente sînt ilustrate 
de faptul că 274 tineri de aici ' 
au fost evidențiați în produc
ție de Ia începutul acestui an. 
Printre ei se află tinerii Chiri- 
că Gheorghe, fochist la centra
la electrică de termoficare, i 
Neacșu Petre, de la secția apa- : 
rate de măsură și control, Iancu 
Gheorghe, de la secția de amo- 4 
niac, Bărăscu Constantin de la 
laboratorul A.T.M . și mulțîi

au luat parte la o expunere 
despre viața și opera lui Mi
chelangelo. După expunere, 
atît membrii cercului plastic 
cit și numeroșii vizitatori ai 
Casei de cultură au participat 
la deschiderea unei Expoziții 
cu lucrări ale pictorilor ama
tori din orașul Piatra Neamț. 
La realizarea ei contribuiseră 
și artiștii plastici consacrați 
din localitate : Pompiliu Cle
ment și Ștefan Hotnog care 
desfășoară o susținută activi
tate de îndrumare artistică în 
cercul amatorilor.

Cercul 
Casei de 
lor din Piatra Neamț numără 
mai bine de 60 de membri. 
Deseori, micii balerini au in
terpretat pe scenă piese so
listice. Acum ei se pregătesc 
pentru un adevărat examen. 
Programul pe care îl vor de
dica zilelor de 1 și 2 Mai va 
cuprinde și „Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski. Interpreții re
petă cu pasiune lăsînd să se 
întrevadă de pe acum succe
sul noii „premiere".

★
De curînd, cei aproape 30 

de membri ai cercului plastic

(Agerpres)

M. 1ORDACHE
corespondent voluntar.

C. NANCU
• In meci retur contînd pentru 

preliminariile turneului olimpic 
de fotbal, la Khartum echipele 
Sudanului și R.A.U. au terminat 
la egalitate : 3—3, învingătoare
în primul joc cu 4—1, echipa 
R.A.U. s-a calificat pentru turneul 
de la Tokio.

• Turul ciclist al Marocului a 
continuat cu etapa a II-a : Rabat- 
Kenitra disputată pe o distanță de 
40 km contra-cronometru pe e- 
chipe. Primul loc a fost ocupat de 
formația Spaniei în 48’02” (medie 
orară 51,240 km). Au urmat în 
clasament echipele R. D. Germane 
— 48'58” și Franței — 49’10”. In 
clasamentul general individual 
continuă să conducă belgianul 
Timmerman.

• Peste 12 000 de spectatori au 
urmărit la Frankfurt pe Main 
meciul de box dintre americanul 
Zorra Folley și Karl Mildenberger 
(R.F.G.) contînd pentru „califică
rile" la. titlul mondial al greilor 
deținut de Cassius Clay. Meciul 
care s-a disputat pe o distanță de 
10 reprezize s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate.

CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE
EXECUTATE LA VREME

C'oserelor

Dimineața e caldă, frumoa
să. Din toate cele 6 sate ale 
comunei Dănești, sosesc gru
puri de colectiviști. In curînd 
sînt peste 120. Ei se dac pe 
Dealul Coșerelor, situat in spa
tele sediului G.A.C, Aici au 
fost desfundate mecanic; 30 ha 
de teren neproductiv. Afcum se 
amenajează 45 de terjase în 
lungime de 550 m fiecare. 
Munca nu este ușoară. Trebuie 
dislocați mai bine de. 50 000 
m c de pămînt. Colectiviștii, 
în majoritate tineri, lucrează 
de zor la amenajarea terase
lor. Pînă în prezent au efec
tuat peste 80 la sută din lu
crare. în scopul asigurării ca
lității, am organizat munca 
astfel: terasele au fost re
partizate pe echipe. în pri
mele zile, la noi au venit doi 
ingineri de la Iași. Demonstra
țiile lor au fost urmărite de 
zeci de echipe, de brigadieri, 
numeroși colectiviști. în con
tinuare munca se desfășoară 
sub supravegherea, șefilor de 
echipe, a tehnicienilor Maria 
Desagă și Ene Bostan și a mea. 
Și munca decurge bine. Ute- 
miști ca Ion Rusu, Niculae Da- 1 
vid, P. Gheorghe Chiofu, Va
sile Melinte, urmînd exemplul 1 
Măriei Cibotaru și a altor co
muniști, constituie pilde dem
ne de urmat pentru zecile de 
tineri care participă zilnic la
terasări. în vremea asta, cele 
80 000 fire de viță stratificate 
sînt pregătite pentru plantat 
iar după restul de 30 000 fire 
a fost trimisă o mașină a gos
podăriei, într'-o altă regiune.

ILIE TĂNASE 
inginer agronom 

la G.A.C. Dănești — Iași

n de an, în raionul 
nostru. crește spa
țiul școlar neclar , 
bunei desfășurăria 
procesului instruc- 
tiv-educativ. De 
pildă, numai în a-

nul trecut, în acest raion, au 
fost construite un număr de 43 
săli de clasă, față de 28 cite au 
fost planificate inițial.

La ridicarea în termenul stabi
lit a școlilor, a sălilor de clasă, 
au contribuit și cetățenii din 
comunele respective, tinerii co
lectiviști ; ei au participat ori 
de cîte ori a fost nevoie la 
efectuarea prin muncă patrio
tică a unor munci necalificate. 
In comunele Pechea și Oasele, 
tinerii colectiviști, mobilizați de

organizațiile U.T.M., au parti
cipat la efectuarea unor lucrări 

.ca : aprovizionarea cu materia- 
Tel?. necesare,’ transportul lor 
pe șantierul de construcție al 
școlii, procurarea unor mate
riale pe pian local și altele. In 
acest fel, numai la construcția 
școlii cu 8 săli de clasă și la
borator din comuna Pechea 
s-a realizat o economie de peste 
50 000 lei.

Anul acesta, în raionul no
stru, vor fi ridicate noi săli de 
clasă și laboratoare, corespun
zătoare cerințelor anului șco
lar 1964—1965, cînd în toate 
școlile generale de 8 ani va 
funcționa prima serie de elevi 
ai clasei a VIII-a.

încă din cursul anului trecut,

s-au luat măsuri pregătitoare 
cum ar fi : stabilirea necesaru
lui de spațiu șcglflr pentru anul 
acesta, asigurarea cu fonduri și 
materiale, pregătirea documen
tației. Aceste pregătiri ne-au 
dat posibilitatea să începem 
construcțiile școlare din timp, 
iar lucrările de construcții să 
fie într-un stadiu avansat. De 
pildă, în comuna Slobozia-Co- 
nachi, unde se construiește o 
școală cu 8 săli de clasă, dato
rită bunei organizări a muncii, 
a aprovizionării șantierului la 
timp cu materialele necesare, 
cît și a participării colectiviști
lor la muncă patriotică lucră
rile sînt mult avansate față de 
grafic. Conform graficului tre
buia să se lucreze încă la zidă-

■ -"c

Construcții noi de locuințe în str. Sergent Nițu Vasile, din Capitală,
Foto : AGERPRES

rie, dar constructorii au avan
sat cu lucrările terminînd de 
turnat și planșeul. Zilnic, atunci 
cînd a fost nevoie, în special la 
nivelatul terenului, au fost pre- 
zenți la acțiunile de muncă pa
triotică organizate în acest 
scop, cîte 20—30 de tineri. Ei 
au nivelat terenul pe șantierul 
școlii săpînd și pămîntind cir
ca 300 m.c. de pămînt.

Importante acțiuni de muncă 
patriotică au fost inițiate de 
către organizația U.T.M. din a- 
ceastă comună și pentru scosul 
și transportatul a peste 50 m.c. 
nisip din cariera situată în raza 
comunei, ca și la încărcatul, 
transportatul și turnarea a cir
ca 100 tone balast.

La fel se procedează și în 
alte comune ale raionului nostru 
ca de pildă, Braniștea, Lascăr 
Catargiu și altele.

La începutul lunii aprilie, o 
situație 
se află 
raionul 
cele 34 
cate să 
an, 10 săli de clasă se aflau la 
fundație, 18 la ziduri, iar 6 la 
planșeu;

Este un lucru bun, dar care 
nu ne mulțumește pe deplin. 
Pentru terminarea în timpul 
stabilit a construcțiilor școlare 
noi am luat măsuri ca în unele 
comune, și în special în cele în 
care construirea sălilor de 
clasă se află la fundație, să fie 
urgentate lucrările de construc
ție, iar acolo unde este cazul să 
fie procurat și adus pe șantier 
tot materialul de construcție.

Grăbind ritmul construcțiilor 
școlare vom putea realiza an
gajamentul ca majoritatea con
strucțiilor școlare din raionul 
nostru, 
data 
cu o 
termen, asigurînd în acest fel 
spațiul necesar desfășurării în 
cele mai bune condiții a proce
sului de învățămînt în toate 
școlile raionului.

NĂSTASIU OVIDIU 
vicepreședinte 

al Sfatului popular 
raional Galați

despre stadiul în care 
construcțiile școlare1 în 
nostru arăta că : din 
de săli de clasă planifi- 
fie construite în acest

să le terminăm la 
de 1 august, adică 
lună mai înainte de

Pe tobogan
Foto: SORIN DAN

CINEMA TOGRAFE
Frații corsicani: Republica : 

8, 10, 12,15, 14,30, 16,45, 19,15, 
21,30 ; București : 9, 11,15, 13,30,
16.30, 18,45, 21 ; Grivița : 9, 11,30,
14, 16,30, 19, 21,30 j Flamura : 9,

11.30, 14, 16,30, 19, 21,30; Germa
nie, steluțele tale : Carpați : 10, 12, 
14, 16, 18,15, 20,30 ; Tomis : 9,15,
11,30, 13,45, 16, 18,15, 20,30 ; Auro
ra : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30. Cum 
stăm, tinere ? : Capitol : 10, 12, 14, 
16,15, 18,30, 20,45; Giulești : 10, 12,

14, 16, 18,15, 20,15 î Floreasca : 
18,15, 20,30 j Modern : 10, 12, 
17, 19, 21 j ~
Miorița :
20,30 î

10, 12,

16, 
15,

Totul despre Eva: 
9,30, 12,15, 15, 17,45,

12 scaune : Victoria : 
14, 18,15, 20,30 1 Fero

viar : 10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30 ;
Flacăra: 11,30, 16, 18, 20; Domni-Televiziune
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8,50 : Gimnastica de înviora
re la domiciliu ; 9,00 : Emisiu
ne pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,50 : Rețeta gospodi
nei •. 11,20: Emisiune pentru 
sate ; 15,45 : Transmisiune de 
l-a stadionul „23 August" a re
prizei a II-a a întîlnirii de fot
bal dintre echipele : Progre
sul—U.T.A. și întîlnirea de 
fotbal dintre echipele Rapid— 
Farul. 19,00 : Varietăți la... 
circ. Transmisie de la Circul 
de stat : 20,00 : Jurnalul tele
viziunii ; 20,15 : Partea a doua 
a emisiunii de varietăți ; 21,45: 
Comici vestiți ai ecranului; în 
încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

(Urmare din pag. I)

La Reșița,
Bîtea ne-am întrebat: nu era 
oare util ca și- în acest caz la 
sfîrșitul schimbului să se fi 
organizat o discuție? Nici 
maistrul de sdhimb n-a fă
cut-o, nici organizația U.T.M., 
deși și aici lucrează aproape 
50 de tineri laminated.

De altfel, o asemenea pro
blemă își are implicații și în 
modul cum comitetul U.T.M. 
de la laminoare (secretar, to
varășul Vasile Blănaru) îndru
mă activitatea tinerilor în 
producție, mobilizîndu-i la în
deplinirea angajamentelor sta
bilite în întrecerea socialistă.

Secretarul... așteaptă 
evidența

Am vrut să știm cîți dintre 
tinerii laminatori se află în 
întrecere. După lungi căutări 
prin hîrtii, al căror conținut 
nu l-am putut ghici, ne-a spus 
că el... deocamdată, nu știe.

— Atunci cîți sînt eviden
țiat în întrecere ?

Iar căutări zadarnice 
hîrtii.

— Nu am evidența, 
n-am primit-o...

— Cîți și-au menținut
de evidențiați în întrecere de 
la începutul anului și pînă 
acum ?

Explicații lungi, ridicări din

prin

încă

titlul

printre
umăr, răsfoiri și iar răsfoiri' 
prin hîrtii și, nimic. Ne-a venit 
atunci ideea unei întrebări:

— Pe ce criterii se stabilește 
titlul de evidențiat în produc
ție ?

O, ce lungă înșiruire : 
...Pe baza unei munci cît mai... 
a unei contribuții cît mai... a 
unei respectări cît mai... etc.**. 
Or, regulamentul e cît se poate 
de clar: „rezultate peste media 
realizărilor colectivului". Dar 
secretarul nu știe. El are hîr
tii. El așteaptă să primească 
evidențe.

Ne-am interesat ce acțiuni a 
întreprins organizația U.T.M. 
pentru mobilizarea tinerilor la 
îndeplinirea angajamentelor. 
Am aflat din discuțiile cu

laminoriști
maiștri și cu tinerii laminatori 
că pentru cei care lucrează la 
laminorul pentru profile mij
locii chestiunea cea mai im
portantă în momentul de față 
este reducerea consumului de 
combustibil, la profile grele și 
la liniile de tablă — reduce
rea rebuturilor. Ne așteptam 
ca secretarul să ne vorbească 
despre acțiuni concrete ale 
organizației U.T.M. pentru mo
bilizarea tinerilor în rezolva
rea acestor cerințe ale produc
ției. Dar nu. El a dat indicații. 
Și indicațiile se respectă. „Se 
va ține în toate organizațiile o 
expunere tip (multiplicată la 
mașina de scris) d’espre... pre
țul de cost". Ar părea în re
gulă. Prețui de cost scăzut este

asigurat și prin reducerea re
buturilor și prin reducerea 
consumurilor de combustibil'. 
Dar expunerea nu vorbește 
despre aceste lucruri. Și poate 
că în cazul de față nu atît ex
punerile sînt necesare cît mai 
multe discuții vii, acțiuni 
practice.

îi sugerăm tovarășului se
cretar să-și gospodărească mai 
puțin hîrtiile inutile și să tră
iască mai mult în mijlocul ti
nerilor, să le cunoască mai 
bine munca, preocupările, să 
imprime organizației ritmul 
viu pe care-1 cere participarea 
ei la întreaga viață a colecti
vului secției.

șoara... Barbă-albastră : Central :
10, 12, 14, 16, 18,15, 20,30; Buzești:
11, 15, 17, 19, 21; Un surîs în plină
vară : Lumina: 10, 14, 16, 18,15, 
20,30; Popular: 10,30, 15, 17, 19, 21; 
Luceafărul: 10,30; 16; 18,15, 20,30; 
Tragedia optimistă : înfrățirea între 
popoare : 11,30, 15,45, 18, 20,15;
Foto Haber: Union: 11,30, 16, 18,15, 
20,30; Viitorul: 11,30, 16, 18,15,
20,30 : Cele trei lumi ale lui 
Gulliver: Doina: 11,30, 13,45,
16, 18,15, 20,30; Cosmos: 16, 18,20, 
Rude de singe : Excelsior : 10,
12, 16, 18,15, 20,30; Melodia î 10, 
12, 14,30, 16,30, 18,30, 20,30 ; Lira
15.30, 18, 20,30 ; Totul rămîne oa
menilor : Cultural: 10,30, 12,30, 16, 
18,15, 20,30; Pași spre lună : Dacia: 
10, 11,45, 13,45, 15,30, 17,15, 19,21 ; 
Valea vulturilor: Crîngași : 16,
18,15, 20,30 ; Lovitura de pedeap
să : Bucegi : 10, 12, 16, 18,15, 
20,30 ; Pacea : 11, 16, 18, 20 ;
Hoțul din. San Marengo: Uni
rea : 11, 16, 18,15, 20,30; Renul alb: 
Vitan : 15, 17, 19, 20,45; Dezrădăci
nata : Munca: 12, 16, 18,15, 20,30; 
Vi-7 prezint pe Baluev: Arta: 11, 
16, 18, 20 ; Omul cu ricșa 
lor: 11, 15,30, 18, 20,30;
Ierul Pardaillan : Colentina : 14,30,
16.30, 18,30, 20,30; Tudor: Volga:
10.30, 16,30, 19,30; O zi ca leii :
Cotroceni : 15,30, 18, 20,30 ; Îndră
gostitul : Progresul : 11,30, 15, 17, 
19, 21 ; Ferentari : 14,30, 16,30,
18.30, 20,30 ; Iolantha : Drumul Să
rii : 11, 16, 18, 20.

„0 noapte

furtunoasă"

in interpretarea

elevilor

!

Moși- 
Cava-

Cunoscuta piesă de teatru „O 
noapte furtunoasă" de Ion Luca 
Caragiale a fost pusă In scenă 
și de elevii clasei a X-a de la 
Școala medie din comuna Dă- 
bulerii, raionul Corabia. Mai an
in ei au prezentat piesa în fata 
colegilor și, recent, în sala că
minului cultural din comună in 
prezența a peste 800 de colecti
viști. Tinerii interpreți s-au 
bucurat de un real succes : 
munca lor a fost răsplătită cu 
vii aplauze de colegi și colecti
viști.

TATIANA LICOIU 
elevă

Uzina de anvelope 
„Danubiana"
țos. Olteniței nr. 181,

Organizează începînd cu data de 20 aprilie 1964, un curs de 
specializare cu scoaterea din producție, pe durata de 6 luni, 
în meseria de : MECANIC APARATE DE MĂSURĂ ȘI AU

TOMATIZĂRI.
Condiții de admitere : Se primesc :
— muncitori calificați în meseria de lăcătuș mecanic, ajus- 

tor, electrician, prin școli profesionale ;
— muncitori încadrați în categoria 5, 6, 7 de salarizare, 
domiciliul stabil în București.
Pe durata școlarizării se va plăti cîștigul mediu. 
Informații suplimentare se obțin de la Serviciul personal 

la telefon 23.65.41.
Rețineți: Uzina de anvelope „Danubiana" autobuz 44 di

rect de la Piața Unirii.

EXCURSII PRIN O. N. T
10—19 mai și 16—25 mai; itinerar: București—Budapesta 

—Praga—Karlovi-Vary—Brno —Bratislava—București cu tre. 
nul; cost 1 635 + 223 lei, bani de buzunar.

17—26 mai și 18—27 mai; itinerar : București—Bratislava 
Brno—Praga—Karlovi-Vary—Budapesta—București, cu tre
nul ; cost 1 635 + 223 lei bani de buzunar.

8—21 mai, 11'—24 mai, 14—27 mai, 17—30 mai; excursii cu 
autocarul ; itinerar București—Budapesta—Bratislava—Brno 
—Tele—Hradec—Ceschi Budejovice—Hluboka—Tabcr—Pil. 

sen — Karlovi-Vary—Praga ; cost 1 895 + 275 lei bani de bu
zunar.

7 20 mai și 12—25 mai, cu trenul și avionul pe itinerariul 
București—Kiev—Leningrad—Moscova—București; cost 2 080 
•T 299 lei, bani de buzunar.

12—20 mai; călătoria București—Moscova cu avionul; 
Moscova—Leningrad—Moscova cu trenul; înapoierea la 
București cu avionul ; cost 2 000 + 224 lei, bani de buzunar.

5—22 mai, cu trenul pe itinerariul București — Moscova — 
Tașkent — Samarkand — Dușambe — Baku—Moscova—Bucu
rești ; cost 3 650 + 398 lei, bani de buzunar.
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„Rapsodia romînă incintă

și uluiește"

Presa pariziana despre 
succesul ansamblului românesc

șa cum era de aș
teptat după succe
sul repurtat la 
premieră de an
samblul „Rapsodia 
romînă", ziarele 
pariziene de sîm

bătă publică cronici elogioase 
la adresa spectacolului și inter- 
preților lui. Ziarele „FIGARO", 
„COMBAT", „L'HUMANITE" 
și „LIBERATION" publică cro
nici care reprezintă adevărate 
invitații la spectacol. Pierre 
Kyria subliniază în „COM
BAT" entuziasmul stîrnit în 
rîndul spectatorilor parizieni 
de interesantul folclor al țării 
noastre. După ce adaugă că 
spectacolul de la „Alhambra" 
reprezintă „semnele unei cul
turi populare, ale unei tradiții 
naționale precise", redactorul 
ziarului . „COMBAT" scrie : 
„Relevînd acest succes adău
găm că trebuie să ne grăbim 
să vedem „Rapsodia romînă". 
Viorile susură și se dezlănțuie, 
dansatorii formează un mare 
lanț care se rupe apoi ici și 
colo pentru a se transforma în 
cercuri învăluite de culoare. 
Ansamblul este admirabil de 
bine reglat, ajungîndu-se la 
un moment dat Ia o mare fa
randolă veselă, dinamică, plină 
de gentilețe și de o veselie mo
lipsitoare. Totul îneîntă ochiul, 
costumele sînt frumoase, dan
satorii grațioși, interpreții mu
zicali abili în virtuozitate"

La rîndul său, Claude Baig- 
neres scrie în ziarul : „FIGA
RO" : „Scurte cizme negre, că
măși albe brodate cu culori 
vii, pălării înalte împodobite 
cu pene ca niște flori, costu
mele ansamblului folcloric ro- 
mîn sînt un omagiu adus lumi
nii și primăverii, coregrafia 
dansurilor este bună. Progra
mul este astfel conceput pen
tru a pune în valoare toate a- 
ceste amănunte". Cronicarul 
adaugă apoi că „dansatorii au 
o mare vitalitate, grupurile 
se încrucișează în timpul dan
sului cu o precizie matemati
că" în timp ce „batistele de 
borangic, legăturile de grîu și 
maci se zbat sub lumina pro
iectoarelor. Cum să nu fii se
dus de atîta prospețime A- 
poi redactorul ziarului „FIGA
RO» scoate în evidență partea 
muzicală a spectacolului scri
ind : „Diferite instrumente ti
pice se succed, executînd bu-

căți destinate să pună în va
loare originalitatea timbrului 
lor și suplețea melodiei: as
cultăm astfel naiul și zvîcni- 
turile lui ca un pocnet de bici, 
țambalurile cu sonorități sur
de ; o soprană (Angela Moldo
van n.r.) cu o voce delicioasă 
gîngurește între două suspine 
de fericire și 12 viori".

Articolul ziârului „L'HUMA- 
NITE“ intitulat „Farmec și 
prospețime. „Rapsodia romî
nă" la Alhambra" scoate în e- 
evidență orchestra condusă de 
Ionel Budișteanu — care do
vedește — impetuozitate, fapt 
care nu exclude precizia re
marcabililor violoniști sau vir
tuozitatea naiului ce se leagă 
de cea a țambalului sau a cla
rinetului. Fideli tradiției lui 
Barbu Lăutaru, care l-a uimit 
pe Liszt, interpreții romîni ne 
transportă prin hore și sîrbe 
pe țărmurile Dunării sau în 
munții Transilvaniei. Dar ori- 
cît de importantă este partea 
muzicală, dansurile reprezin
tă elementul principal al spec
tacolului. Dansatorii și dansa
toarele, costumele cu broderie 
îneîntătoare — sînt elemente 
făcute pentru a seduce un pu
blic larg. Cu atît mai mult cu 
cît dansatorii romîni, străluci
tori și acrobați, cu multă alu
ră, creează buchete coregrafi
ce pline de prospețime care al
cătuiesc o seară foarte plăcu
tă. „LIBERATION» sub titlul 
„Rapsodia romînă îneîntă si u- 
luiește" scrie printre altele că 
tinerele dansatoare țes cu agili
tate uluitoare cercuri, pătrate 
sau paralelograme, în timp ce 
tinerii realizează incomparabile 
exerciții ritmice și acrobatice 
Dansatorii, cîntăreții, violoniș
tii dau dovadă de tinerețe, 
bucurie de viață și de o mare 
dragoste pentru arta lor ; 80 
de artiști 
la unison 
samblu al

a căror inimă bate 
compun acest an- 
Rapsodiei romîne.

T. VORNICU
corespondentul ,,Agerpres" la

Paris

1

R.A.U.: Vedere din avion a- 
supra șantierului de cons
trucție al marelui baraj de 

la Assuan

încheierea lucrărilor
comisiei mixte

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). 
— Comisia mixtă etiopiano-soma- 
leză, creată la începutul lunii a- 
prilie în baza acordului de la 
Khartum în vederea supravegherii 
retragerii trupelor celor două lari 
de la frontieră, și-a încheiat lucră
rile în regiunea de sud a provin
ciei Ogaden, a declarat ministrul 
apărării al Etiopiei. După contro
lul efectuat la posturile de fron
tieră Ferfer, Yett, Dollo, comisia a 
constatat că trupele Etiopiei și So
maliei au fost retrase complet din 
zona demilitarizată, stabilită prin 
acordul de la Khartum, pe o adîn- 
cime de 10—15 km de o parte și 
de alta a frontierei celor două

ATENA 18 (Agerpres). — Presa 
greacă comentează pe larg decla
rația președintelui Turciei, Cemal 
Giirșel, făcută joi unui grup de 
ziariști, în care acesta arăta că 
„prietenia greco-turcă a murit". 
Pentru „Ta Nea“, declarațiile lui 
Giirsel au constituit lovitura de 
grație dată prieteniei greco-tiuce. 
Ziarul atrage atenția că Grecia ar 
putea trece la acțiuni de răspuns 
dacă actuala politică ostilă a 
Turciei față de ea continuă.

„Vradyni" apreciază că nu nu
mai prietenia greco-turcă este 
moartă ci, în egală măsură, însăși 
N.A.T.O., ale cărei membre sînt 
atît Grecia cît și Turcia.

ANKARA 18 (Agerpres). — 
La Ankara au fost anunțate 
noi măsuri luate împotriva ce
tățenilor greci care locuiesc în 
Turcia. Potrivit unei hotărîri 
a Ministerului de Interne al 
Turciei, 75 de greci din An
kara vor fi expulzați în Gre-

Vizita unei delegații 
de ziariști romîni 

în Austria
VIENA 18. — Coresponden

tul Agerpres, St. Deju, trans
mite : Sîmbătă a sosit la Vie
na, într-o vizită oficială de o 
săptămînă în Austria la invi
tația Serviciului de presă al 
Cancelariei Federale a Aus
triei, o delegație de ziariști 
romîni, condusă de Gheorghe 
Badrus, redactor șef adjunct 
al ziarului „Scînteia". Din de
legație fac parte Gh. Dolgu, 
redactor șef adjunct al revis
tei „Viața Economică", C. 
Amariței, redactor șef al re
vistei „Constructorul" și Erich 
Mesch, șef de secție la ziarul 
„Neuer Weg". Vizita are loc ca 
răspuns la vizita oficială a de
legației de ziariști austrieci în 
R. P. Romînă în toamna anu
lui trecut.

Declarația 
președintelui

Johnson

Adevăratul acuzat
apartheidul

ATENA 18 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France 
Presse, sîmbătă a fost dat publici
tății la Atena un rezumat al unei 
note diplomatice adresate de Gre
cia guvernului turc. Potrivit agen
ției, în notă se atrage atenția gu
vernului turc asupra măsurilor se
vere luate împotriva cetățenilor 
greci din Istanbul (expulzări și in
terzicerea exercitării anumitor pro
fesiuni).

ANKARA 18 (Agerpres). — Co- 
mentînd recentele declarații ale u- 
nor oficialități turcești, ziarul 
„Cumhuriyet" consideră că Turcia, 
nemulțumită de atitudinea aliaților 
săi în conflictul cipriot se simte 
îndreptățită sa adopte în cadrul 
Alianței atlantice, a cărei membră 
este, o „politică independentă". 
„Nu se pune problema să pără
sească N.A.T.O.", subliniază însă 
ziarul, ci să urmeze o politică pro
prie în cadrul acestei alianțe. „Din 
moment ce Turcia a fost abando
nată de către aliații în care a cre
zut", menționează „Cumhuriyet", 
ea a simțit necesitatea să urmeze 
o politică mai independentă în 
blocul occidental. „Turcia nu va 
avea altceva de făcut".

AUSTRIA : Aspect de la Ex
poziția internațională horti
colă deschisă recent la 

Viena

studenți și poliție, 
studenți au fost a-

WASHINGTON. — Luînd 
cuvîntul cu prilejul unei re
cepții, oferită la Casa Albă în 
cinstea participanților la Con
ferința Asociației naționale a 
directorilor de ziare, președin
tele S.U.A., Lyndon Johnson, a 
declarat că Statele Unite „in
tenționează să ducă o politică 
de pace, deoarece acest lucru 
este cerut de omenire. Lumea 
de mîine va fi altfel decît lu
mea de azi — a continuat el — 
și președintele S.U.A. trebuie 
să țină seama de mersul eve
nimentelor și de direcția dez
voltării istoriei".

Referindu-se la problemele 
interne ale S.U.A., Johnson 
s-a ocupat de legea cu privire 
la drepturile civile, arătînd că 
problema care se pune nu este 
„dacă" legea va fi adoptată de 
Congres, ci „cînd" va avea loc 
acest lucru. „Nu mai putem 
refuza unui grup de concetă
țeni elementele esențiale ale 
demnității umane" — a spus 
el. Președintele a adăugat că 
proclamația asupra emancipă
rii negrilor, dată în urmă cu 
100 de ani de Lincoln, va ră- 
mîne literă moartă atîta timp 
cît dreptul la învățătură nu va 
fi asigurat tuturor, indiferent 
de culoarea pielii lor și atîta 
timp cît această culoare va a- 
vea influență asupra angajă
rii mîinii de lucru.

„Procesul continuă de mai bine 
de jumătate de an. Dar curajul 
patrioților n-a fost înfrînt. Pe re
țele lor nu poate fi observată a- 
proape nici un fel de încordare". 
Cu această relatare începe ziarul 
„FORWARD" un comentariu în 
legătură cu una din numeroasele 
ședințe ale „procesului de la Ri- 
vonia". „Acuzații" erau Nelson 
Mandela, Walter. Sisulu, Mahomed 
Catrad și alți lideri ai luptei de 
eliberare din Republica Sud-Afri- 
cană. Ei sînt acuzați în baza „le
gii cu privire la activitatea sub
versivă" și a „legii cu privire la 
sabotaj", legi care prevăd pedeapsa 
capitală sau închisoarea pe viață 
pentru orice cuvînt sau acțiune 
care, după părerea autorităților de 
la Pretoria, aduce prejudicii regi
mului de apartheid.

La una din cele 50 de ședințe, 
Nelson Mandela a spus : „Legea, 
așa cum a fost scrisă și concepută 
de guvernul rasist, este după pă
rerea noastră o lege amorală,' 
nedreaptă și insuportabilă".

Liderii africani au fost arestați 
la 11 iulie, anul trecut la Rivonia, 
o suburbie a , Johannesburgului. 
După cum se știe tentativa autori
tăților sud-africane de a-i con
damna pe aceștia a eșuat la 30 oc
tombrie anul trecut, cînd Tribuna
lul Suprem din Transvaal a hotărît 
să anuleze actul de acuzare, ca 
nefiind fundamentat. Dar în loc să

parlamentul sud-african, la 31 ia
nuarie în închisorile din Republica 
Sud-Africană se aflau 59.855 de 
deținuți. In această cifră nu sînt 
cuprinse persoanele care se află în 
prevenție înainte de judecată. Ast
fel, în ultimii 12 ani, datorită le
gilor draconice ale guvernului 
R.S.A., numărul deținuților aproa
pe s-a dublat. Fiecare al 200-lea 
locuitor din Republica Sud-Africa- 
nă se află. în închisoare.

Politica de apartheid a guvernu
lui Verwoerd și-a atras protestul 
opiniei publice mondiale, al unor 
personalități și organizații interna
ționale. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, în scrisoarea a- 
dresată ambasadorului R.S.A. la 
Națiunile Unite, arăta : „In lumi
na rezoluțiilor Adunării Generale 
și Consiliului de Securitate, pre
cum și recomandărilor Comitetului 
special O.N.U., vă rog să transmi
teți apelul meu urgent și serios 
guvernului dv. pentru a salva vie
țile acelora care fac față execuții
lor sau sentințelor de condamnare 
la moarte pentru acte datorate 0- 
poziției lor față de politica rasială 
a guvernului". La Londra a avut 
loc recent o conferință internațio
nală pentru . aplicarea de sancți
uni economice împotriva regimu
lui rasist din Africa de sud.

In documentul final adoptat 
după încheierea discuțiilor, confe
rința a invitat Consiliul de Secu-

Evenimentele din Brazilia
Conferința de presă 

a lui D. Sandys
MONTREAL — Duncan Sandys, 

ministrul britanic pentru relațiile 
cu Commonwealthul și pentru co
lonii, a declarat, . în cadrul unei 
conferințe de presă la Montreal, 
că comerțul britanic cu țările so
cialiste nu va fi afectat de criti- 
cile din partea „diferitelor cercuri 
limitate și restrînse".

Considerăm că cu cît avem mai 
multe contacte cu popoarele din 
toate părțile lumii, cu atît vom 
ajunge să le cunoaștem mai bine. 
Comerțul, a declarat Sandys, este 
unul dintre cele mai bune mijloace 
de stabilire a unor asemenea con
tacte.

La Paris s_a a- 
nunțat că Andre Cornu, sena
tor din partea departamentu
lui Cotes du Need, reprezen
tant al grupării de centru care 
se intitulează „stînga demo
cratică", va candida la viitoa
rele alegeri prezidențiale pen
tru postul de președinte al 
Franței. Pînă în prezent și-au 
anunțat intenția de a candida 
pentru acest post primarul so
cialist al orașului Marsilia, 
Gaston Deffcrre, și avocatul 
Jean Louis Tixier Vignancourt, 
reprezentant al extremei 
drepte.

cercurilor conducătoare de a 
obține un vot favorabil în ca
drul actualei sesiuni a parla
mentului, pentru o nouă vari
antă a proiectului de lege 
reacționar privind „prevenirea 
violențelor politice". Acest 
proiect poate fi folosit pentru 
înăbușirea acțiunilor forțelor 
democratice. In timpul de
monstrației au avut loc cioc
niri între 
Mai mulți 
restați.

® Intiinire între Evul
Mediu
@ Doi 
pentru 
ore de

și era atomică 
frați în luptă 
putere • 36 de 

dramatică în
fruntare

LONDRA. — Agravarea situa
ției din Rhodesia de sud poate fi 
preîntîmpinată numai prin înlătu
rarea de la putere a guvernului ra
sist, se arată într-o declarație a 
„Mișcării pentru eliberarea colo
niilor", publicată la Londra.

Mișcarea pentru eliberarea colo
niilor a cerut punerea în libertate 
a președintelui partidului Uniunea 
poporului african — „Zimbabwe" 
și a altor conducători ai populației 
africane din Rhodesia de sud, a- 
restați de către autoritățile rasiste.

DELHI. — 
treaga 
declarație în caro protestează îm
potriva intenției Statelor Unite de 
a trimite nave ale flotei a 7-a în 
Oceanul Indian. „Oceanul Indian 
trebuie să rămînă o zonă a păcii, 
o regiune care să nu participe la 
blocurile militare" — se spune în 
declarație.

Consiliul păcii pe în- 
Indie a dat publicității o

TOKIO. — Vineri seara. în 
orașele Tokio și Kyoto au avut 
loc demonstrații studențești 
împotriva tratativelor japono- 
sud-coreene și a planurilor

LEOPOLDVILLE. — Sîmbă
tă în provincia congoleză Kivu 
au reînceput operațiunile par
tizanilor împotriva guvernului 
central. Corespodenții agenții
lor americane de presă rela
tează că la Bukavu, important 
centru din această 
unitățile armatei 
patrulează străzile 
preveni noi atacuri 
zanilor.

provincie. 
congoleze 
pentru a 
ale parti-
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„CORRIERE DELLA SERA" scria 
despre Arabia saudită că este o 
țară cu capul înălțat spre era ato
mică, iar cu picioarele rămase în 
Evul Mediu. După ziarul italian, 
„capul" din figura de stil ar putea 
fi socotit „litoralul petrolifer al 
Golfului Persic cu sonde de oțel, 
conducte petrolifere, turnuri ale. 
televiziunii și cu Dahranul în care 
americanii sorb whisky și consumă 
salată proaspătă". „Picioarele" își 
semnalează prezența în nesfîrșita 
împărăție a mizeriei, în așezările 
împresurate de întinderile de ni
sip, în corturile beduinilor. „COR
RIERE DELLA SERA" asocia a- 
ceste imagini cu infernul dantesc. 
Tabloul nu poate fi socotit com
plet fără a menționa, cel puțin, 
tîrgurile de sclavi. „I-am văzut și 
am stat de vorbă cu ei; sclavi — 
bărbați și femei care, ca animalele 
domestice, sînt proprietatea altor 
oameni. Copii care pot fi despăr- 
țiți de mamele lor, ca pisoii sau 
cățeii, pentru că s-au născut sclavi, 
proprietatea stăpînilor părinților 
lor". Cel care povestește este un re
porter al revistei „DER STERN". Pe 
o foaie de hîrtie împodobită cu 
semnături și peceți s-a proclamat 
că din 1962 sclavia este desfiin
țată prin lege în Arabia Saudită.

RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). 
Autoritățile militare braziliene au 
degradat și exclus din cadrele for
țelor armate un număr de 26 ma
rinari care au participat la reuniu
nea cu caracter politic organizată 
recent la sediul sindicatului meta- 
lurgiștilor din Rio de Janeiro. 
După cum se știe, această reuni
une, la care au luat parte aproxi
mativ 2 000 de marinari și șefi de 
echipaje, a constituit .unul din mo
tivele invocate de comandanții ar
matei braziliene pentru acțiunile 
care au dus la înlăturarea de la 
putere a fostului președinte Joao 
Goulart.

In același timp, după cum trans
mite corespondentul din Rio de 
Janeiro al agenției France Presse, 
autoritățile au arestat vineri pe 
ziaristul Joao Etcheverry, vicepre
ședinte al consiliului de conducere

al ziarului „Ultima Hora". Direc
torul ziarului, Samuel Weiner, s-a 
refugiat la ambasada Republicii 
Chile.

Potrivit relatărilor agenției Uru
guay ene de știri A.N.l. în orașul 
brazilian Yaguaron, situat la fron
tiera cu Uruguay-ul, însemnate 
forțe polițienești au operat, în 
ultimele zile, numeroase arestări 
în rîndurile sprijinitorilor fostului 
președinte Goulart. Vineri la Mon
tevideo au sosit mai multe perso
nalități politice braziliene printre 
care Antonio Martins, primarul 
orașului Pelotas și Francisco La
ges, oficialitate din orașul Santos 
precum și colonelul în retragere 
Pedro Alvarez, unul din directorii 
societății petroliere de stat „Petro- 
braz°. Ei au cerut azil politic în 
Uruguay.

fotografia noastră înfățișează un aspect de la una din nume
roasele manifestații care, în ultimii ani, s-au desfășurat în Re

publica Sud-Africană împotriva apartheidului.

ritate să considere acțiunile rasiste 
și R.S.A. ca o amenințare la a- 
dresa păcii mondiale cerînd apli- 
carea.de sancțiuni economice. Con
ferința șiia exprimat părerea că 
este necesar să se exercite presi
uni asupra unor țări pentru a le 
determina să renunțe la politica 
de sprijinire a guvernului Verwo
erd.

Rasiștii sud-africani continuă, 
totuși, să sfideze protestele 0- 
piniei publice. Elocventă în 
acest sens este cuvîntarea par
lamentarului rasist P. Prone- 
man, care a declarat nici mai mult j 
nici mai puțin că R.S.A. va trebui 
să se preocupe de achiziționarea de 
arme nucleare pentru a preîntâm
pina încercările unor organizații 
de genul O.N.U. să intervină în 
treburile sale interne. „Singurul j 
mijloc de reținere eficient pentru 
preîntâmpinarea unor astfel de ac
țiuni — a declarat Proneman — îl 
constituie arma nucleară".

Cu toată teroarea, forțele de e- 
liberare națională din R.S.A. nu 
încetează lupta. Ziarul „EVENING 
NEWS", publicînd un articol al 
unui lider african din R.S.A., sub
linia că „poporul sud-african este 
hotărît să lupte pînă la ultimul om 
pentru a-și dobîndi libertatea".

IOAN TIMOFTE

fie eliberați, cum ar fi fost firesc, 
foștii acuzați au fost arestați din 
nou chiar în sala tribunalului^ în 
baza binecunoscutei legi 
„cu pribire la arestarea prewmib'X 
vă" cârc prevede detențiunea pe 90 
de iile fără judecată sau cerce
tare.

în acest an autoritățile au'-pus 
la cale o noua înscenare. Au fost 
pregătiți pentru a depune mărturii 
în sprijinul acuzării peste 50 de oa
meni. Cei mai mulți au fost siliți 
de către autorități să facă depozi
ții promițîndu-li-se libertatea și 
scutirea de impozite.

Ziarul londonez „DAILY WOR
KER" comentînd condițiile în care 
se desfășoară înscenarea arăta : 
„Curtea în care are loc procesul 
a fost transformată într-o fortă
reață armată. O mulțime dc po
lițiști în civil și uniformă se află 
pretutindeni pentru a împiedica 
orice manifestație în: sprijinul a- 
cuzaților". Au fost operate noi a- 
restări. Scopul acestor măsuri este 
crearea unei atmosfere de teroare 
care să permită răfuiala cu acuza
ții. De altfel, autoritățile de la 
Pretoria au dezlănțuit o teroare ce 
nu s-a limitat numai la liderii 
luptei de eliberare națională, ci a 
afectat zeci de mii de africani.

Potrivit datelor prezentate în

Decretul a fost citit la radio, s-au 
rostit cîteva discursuri „mișcă
toare" pe această temă și atîta tot. 
Sclavia a continuat să existe cu 
singura deosebire că, fiind ilegală, 
prețurile au crescut chiar de cinci 
și zece ori. Legile negustoriei mo* 
derne au fost cu 
repeziciune de
prinse.

Ryadul n-a ex
celat niciodată în 
ceea ce privește 
prezența în co
loanele presei 
mondiale. Capi
tala saudită pare 
adormită. O lîn- 
cezeală paralizan
tă domnește a- 
totputernică. U- 
Iiți strimte, întortochiate, con- 
tursionate, ziduri crenelate, în 
vecinătatea cărora erup palate din 
marmură, aluminiu, beton și sti
clă. O inscripție luminată de la 
orele înserării cu neon vestește : 
„Nassiriyah Palace, reședința re
gelui Ibn Saud întîi". Dincolo de 
zidurile păzite cu strășnicie se află 
saloane de o eleganță pe care o 
pot invidia și magnați de dincolo 
de ocean, sute de camere cu cele

mai felurite destinații, bazine de 
înot, grajduri și nu mai puțin de 
2 500 de slugi care servesc curtea 
regală. Risipa de lux consumată Ia 
construcția palatului se cifrează în 
dolari la impresionanta sumă de 
40 000 000.

Un reporter de la „NEWS
WEEK" care a vizitat Ryadul a re
marcat două bulevarde care des
pică orașul. Sînt lungi și paralele. 
Ele, firește, nu se întîlnesc nică
ieri. Numele lor evocă actualitatea 
saudită. Unul poartă numele rege
lui Saud, celălalt — pe al prințu
lui Feisal. Bulevardele nu se în
tîlnesc. Dar cei doi oameni de 
stat ? Saud și Feisal sînt frați. Re
gele este gras, cu o privire mioa
pă. Fratele său are un chip energic, 
pe care îl scoate în relief o barbă 
tăiată scurt. Deosebirile nu afec-

zidurile palatelor de basm ale Rv- 
adului. Saud nu părea dispus să 
împartă puterea cu Feisal, iar, în 
ceea ce-1 privește, Feisal dorea să 
devină unic stăpîn al țării. Balan
ța a înclinat cînd într-o parte, 
cînd într-alta. Unele gafe, cu re
percusiuni destul de ample, co
mise de rege i-au deschis lui Fei
sal drumul spre putere. Consiliul 
înțelepților a insistat pentru ca 
regele să predea fratelui său con
ducerea treburilor de stat. Suve
ranul însoțit de numerosul său 
harem și de o parte din cei 133 
copii ai săi (22 ca urmare a căsă
toriilor cu patru neveste legitime) 
a pornit într-o călătorie prin Eu
ropa. Oficial, se ducea să-și trateze 
un ulcer. De fapt, era un exil tem
porar. Pe Coasta de Azur, Saud a 
oferit teme picante pentru repor-

cheltuielilor regale. Saud refuză să 
semneze bugetul. Feisal se arată 
imperturbabil. Regele, în cele din 
urmă, după o criză nervoasă, bate 
în retragere...

Lupta pentru putere se înfățișa 
deschisă. Saud își căuta adepți în 
țară. Ciocnirea părea inevitabilă. 
Evenimentele căpătau o dramatică 
desfășurare. Saud, instigat de unii 
din fiii săi, transmite un ultima
tum lui Feisal. Acesta organizează 
o. demonstrație de forță. Armata 
sa ia poziție de luptă în fața uni
tăților „armatei albe,", socotită 
principalul atu militar al regelui. 
36 de ore cele două armate au 
stat față în față. Armele încărcate 
așteptau doar un semnal. Unul 
singur — pentru a declanșa o 
baie de sînge. N-a fost, însă, ne
voie de arme spre a se decide

Finalul aprigei dispute
de la Ryad

tează doar aspectul lor exterior. 
Saud este puțin cultivat, un ora
tor neîndemînatic, preocupat mai 
mult de probleme feminine. Fei- 
sal apare în descrierile presei apu
sene drept ambițios, cu nervi de 
oțel, abil în combinațiile politice. 
O dușmănie pe care nimic nu a 
putut-o masca a înveninat relați
ile dintre cei doi. O dispută, la în
ceput surdă, s-a declanșat. Ecou
rile ei nu s-au putut păstra între

tajele de senzație ale revistelor a- 
pusene. In tihnă, el a conceput 
planul înlăturării rivalului său. 
Reîntors în țară, a încercat să-și 
înfrunte fratele. Prilejul i l-a 0- 
ferit, în noiembrie, bugetul. La 
lectura lui a simțit că amețește. 
Elegantul său burnus bătut în aur 
și pietre prețioase era să-i cadă din 
cap — notează reporterul de la 
„NEWSWEEK". Motivul: bugetul 
prevedea o drastică reducere a

spre a se decide 
soarta disputei 
pentru putere. In
stanța supremă a 
regatului, consi
liul constituit din 
șefi de triburi, 
a înclinat balan
ța în favoarea lui 
Feisal. Saud ră- 
mîne rege doar 
pentru decor, în
să cel care guver
nează este Feisal. 
„De acum îna

inte regele va domni doar de for
mă și prințul, ridicat la rangul de 
vice-rege, va deține totalitatea îm
puternicirilor și va conduce trebu
rile regatului fără a mai trebui să 
dea raport lui Saud. Aceasta în
seamnă căderea în dizgrație a lui 
Saud" — constata „JEUNE AFR1- 
QUE".

înțelepții au hotărît. Insa „ade
văratul rege se cheamă ARAMCO" 
— afirma „PARIS MATCH*. Uria

șui trust care valorifică anual 
75 000 000 tone de „aur negru" 
și-a schimbat preferințele. „A- 
RAMCO nu-l mai susține pe 
Saud" — își exprimă părerea re
vista pariziană. Să fie aici cheia 
aprigei dispute de lâ Ryad ?

Proaspătul vice-rege a declarat 
într-un interviu acordat ziarului 
libanez „AL NAHAR" că studiază 
modalitatea schimbării sistemului 
politic din țară și că, în viitor, nu 
va mai fi nevoit să-1 consulte pe 
rege...............................
fost 
și a 
sută 
mai , B t
continuare titlul de rege. In plus, 
a rugat ca decretul să nu devină 
public. Ceea ce nu s-a întîmplat. 
Spre adînca lui mîhnire, unii din 
fiii lui au preferat să se alinieze 
lîngă unchiul lor Feisal, părăsin- 
du-și abil tatăl în dificultate. Pro
babil, Saud va pleca din nou să-și 
caute de sănătate. Doar „sănătatea 
regelui Saud cere din ce în ce mai 
multe menajamente" — afirma 
„AL HAYAT". Deci, un nou tur
neu european cu pitorescul corte
giu de prinți, neveste, concubine 
și paznici personali. Cît timp va 
sta de astă dată Saud în Europa 
nu se știe. Cert este doar faptul 
sesizat de „NEWSWEEK* „El < 
pierdut ultima șansă în lupta pen
tru putere".

In palatele somptuoase ale Rva- 
dului meciul pentru putere indică 
un scor favorabil lui Feisal. Din
colo de aceste palate nu s-a schim
bat însă nimic. Absolut nimic. 
Evul Mediu și era atomică își 
mențin conviețuirea într-o țară în 
care mizeria atinge culmi pe care 
cuvintele par prea palide spre a o 
descrie cu exactitate.

în nici o problemă. Regele a 
silit să renunțe la garda sa 
acceptat reducerea cu 50 la 
a bugetului regal. A pus nu- 
o condiție : să poată purta în

M. RAMURĂ
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